
Iarratas leis an gCoimisinéir Faisnéise  

ar Athbhreithniú faoi na  

hAchtanna um Saoráil Faisnéise 1997 & 2003 (Acht SF)  
 

Uimhir an Cháis:         090149.  

An tIarratasóir:         Comhlacht Poiblí Seirbhis ["Comhlacht"] agus iar-Phríomh-Oifigeach    

   Feidhmiúcháin (POF), f/ch comhlacht aturnaetha ("na hiarratasóirí").  

An Comhlacht Poiblí:   An Roinn Airgeadais ("an Roinn").  

An tSaincheist:          Cibé an bhfuil údar le breith de chuid na Roinne cead teacht ar   

  fhaisnéis a thabhairt i ndáil le hiarratas a thagann faoi scáth alt 29 an   

 Achta SF, lena mbaineann teacht ar cháipéisíocht a chuaigh idir an    

 Roinn agus an Comhlacht i ndáil le luach saothair an Phríomhoifigigh   

 Feidhmiúcháin  (POF).   Ba de réir alt 27 agus alt 28 an Achta   

 SF a rinneadh cinneadh na Roinne.  

An tAthbhreithniú:       Rinne Emily O'Reilly, an Coimisinéir Faisnéise, an t-athbhreithniú  

    de réir alt 34(2) an Achta SF.  

Cinneadh:            Ba é breith an Choimisinéara gur theip ar na hiarratasóirí an dualgas  

    cruthúnais a shásamh faoi alt 34(12)(a) an Achta SF is gá chun a    

   thaispeáint nach bhfuil údar le breith na Roinne aontú leis an iarratas.       

D'aontaigh an Coimisinéir le breith na Roinne dá réir sin.  

Ceart Achomhairc:      Féadann páirtí maidir le hathbhreithniú, nó aon duine eile a   

    ndéanann breith an Choimisinéara Faisnéise i ndáil le hathbhreithniú   

   difear dó achomharc mar gheall ar phonc dlí ag eascairt ón mbreith      

sin a dhéanamh chun na hArd-Chúirte.  Ní mór tús a chur le       

hachomharc ar bith den sórt sin tráth nach déanaí ná ocht seachtaine     ón 

dáta ar tugadh fógra faoin mbreith don té atá ag déanamh an      

achomhairc.  

 

   --------------------------------------------------------------------- 

Cúlra 
Eascraíonn an t-athbhreithniú seo ó bhreith arna tabhairt ag an Roinn Airgeadais ar an 21 

Bealtaine 2009 taifid a ligean amach i ngeall ar iarratas lena mbaineann alt 29 an Achta SF.  

Bíonn feidhm ag alt 29 an Achta SF i gcásanna ina mbíonn cinnte ag an gcomhlacht poiblí go 

bhfuil an taifead (na taifid) a thagann i gceist inmheasta maidir le díolúine faoi cheann nó níos 

mó ná ceann de na díolúintí a bhaineann le hábhar faoin Acht SF (i.e. alt 26, alt 27 agus alt 28 - 

maidir le faisnéis atá rúnda, faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de nó faisnéis atá ina faisnéis 

phearsanta faoin tríú páirtí, faoi seach) ach gur chóiran taifead (na taifid) a scaoileadh amach ar 

mhaithe le leas an phobail.  Sa chás go mbíonn feidhm ag alt 29, tá dlite ar an gcomhlacht poiblí 

fógra a thabhairt do gach tríú páirtí lena mbaineann sula dtugtar breith chríochnúil cibé an 

ndéanfar an díolúine (na díolúintí), ar a mheas go bhfuil feidhm acu, a shárú ar mhaithe le leas an 

phobail.  Is féidir leis an iarratasóir nó leis na páirtithe dá mbaineann an cás, ar fhógra a fháil faoi 

bhreith chríochnúil an chomhlachta poiblí, iarratas ar athbhreithniú ar an mbreith sin a 



dhéanamh, más mian leo sin, le m'Oifigse go díreach. 

 

Ar an 18 Feabhra 2009 d'iarr an chéad iarratasóir faisnéis mar gheall ar "mhionsonraí faoin 

tuarastail agus faoi na sochair a cheadaigh an tAire Airgeadais sa bhliain 2007, sa bhliain 2008 

agus sa bhliain 2009 don phríomhoifigeach feidhmiúcháín agus do stiúrthóirí [an chomhlachta] 

". 

 

Tháinig an Roinn den tuairim go raibh faisnéis phearsanta de réir alt 2 agus alt 28 an Achta SF a 

bhain leis an POF (a bhí ar scor ó shin) mar chuid de na taifid a bhí i gceist agus cuireadh in iúl 

dó ar an 20 Márta 2009 gur fearr a d'fhónfadh do leas an phobail trí na taifid a scaoileadh amach 

ná trí diúltú don iarratas. 

Sa fhreagra a chuir an t-iar-POF chuig an Roinn ar an 8 Aibreán 2009, chuir sé in aghaidh na 

taifid a scaoileadh amach ar bhonn alt 26(1)(a), alt 26(1)(b), alt 27(1) (a) agus (b), agus alt 28 

den Acht SF. 

 

 

Breith na Roinne. 
Chuir an Roinn in iúl don iar-POF sa bhreith dar dáta an 21 Bealtaine 2009 nár glacadh leis an 

agóid a bhí curtha chun cinn aigesean i ndáil le halt 26(1)(a) ná (b).  Glacadh leis go bhféadfadh 

feidhm a bheith ag alt 27(1)(b) ach, faoi réir ag alt 27(3) go mb'fhearr a d'fhónfaí, tríd agus tríd, 

do leas an phobail tríd an fhaisnéis a bhí i gceist a scaoileadh amach.  I ndáil le halt 28, luadh 

freisin gur fearr, tríd agus tríd, a d'fhónfaí do leas an phobail tríd an fhaisnéis a bhí i gceist a 

scaoileadh amach.  Cuireadh in iúl don iarratasóir go raibh de cheart aige iarratas a dhéanamh go 

díreach leis an gCoimisinéir Faisnéise maidir le hathbhreithniú ar an mbreith.  Níl aon bhreith 

faoi athbhreithniú inmheánach ar fáil i gcás inar thug comhlacht poiblí breith faoi alt 29 an 

Achta. 

Ar bhreith na Roinne a fháil, rinne an t-iar-POF iarratas le m'Oifig ar an 4 Meitheamh 2009 ar a 

shon féin agus ar son [an chomhlachta], i ndáil le hathbhreithniú ar bhreith na Roinne.  Ar an 5 

Meitheamh chuir Arthur Cox ("aturnaetha an iarratasóra") in iúl do m'Oifig go raibh siad ag 

feidhmiú ar son an iar-POF agus [an chomhlachta] sa chás. 

 

Ag teacht leis an nós imeachta faoi alt 29, chuir m'Oifig in iúl d'aturnaetha an iarratasóra, don 

Roinn, agus don chéad iarratasóir go rabhthas ag tabhairt faoi athbhreithniú ar bhreith na Roinne.  

Ar an 16 Iúil 2009, chuir an Roinn sceideal ar fáil do m'Oifigse chomh maith le cóipeanna den trí 

thaifead a bhí beartaithe a scaoileadh amach faoi na forálacha maidir le leas an phobail in alt 

27(3) agus in alt 28(5) an Achta.  Thug an Roinn le fios chomh maith nach raibh de rún aici cur 

faoi bhráid subtainteach a dhéanamh agus go raibh i gceist brath ar an réasúnaíocht a leagadh 

amach sna litreacha a chuir an Roinn chuig an iar-POF.  

 

I gcur faoi bhráid mionsonraithe ar an 5 Lúnasa 2009, chuir aturnaetha an iarratasóra in iúl do 

m'Oifigse faoi agóid thréan a gcuid cliant in aghaidh aon fhaisnéis a nochtadh a bhí mar chuid de 

na taifid agus luadh na díolúintí a thagann faoi scáth alt 19, alt 20, alt 21, alt 23, alt 24, alt 26, alt 

27, alt 28, alt 30 agus alt 31 an Achta SF i dtaca leis na hagóidí sin. 

 

Scóip an Athbhreithnithe. 



Níor tháinig faoi scáth an athbhreithnithe ar dtús ach na trí thaifead ar thug an Roinn fógra ina 

leith do na hiarratasóirí.  Tá curtha in iúl ag an Roinn do m'Oifigse nach bhfuil aon taifid ar 

coimeád sa Roinn i ndáíl le luach saothair Stiúrthóir [an chomhlachta] a cheadú ó tharla nach 

dtagann nithe den sórt sin faoi shainchúram an Aire Airgeadais de réir alt [..] den Acht [...].   Ní 

fheictear dom go bhfuil aon chúis le cur in aghaidh dhearcadh na Roinne ar an gceist sin agus, dá 

bhrí sin, ní thagann taifid faoi luach saothair Stiúrthóirí [an chomhlachta] isteach mar chuid den 

athbhreithniú. 

 

Is é a dtagann faoi scáth an athbhreithnithe dá réir sin, socrú na Roinne go scaoilfí amach na 

taifid a dtugtar tuairisc anseo thíos orthu agus nach mbaineann ach amháin le luach saothair an 

iar-POF a thagann faoi shainchúram an Aire de réir alt [..] den Acht [...].  Tá i gceist agam an 

córas tagartha céanna a úsáid a bhí á leanacht ag an Roinn sa chomhfhreagras leis an iar-POF i 

ndáil leis na taifid.  

 

Taifead Uimh. 1: cóip de litir, dar dáta 18/2/2008 ó Chathaoirleach Choiste Comhairleach [an 

chomhlachta] chuig an Tánaiste agus an tAire Airgeadais an tráth sin ina raibh moladh faoi 

thuarastal agus bónais don iar-POF i leith na bliana 2008.  

 

Taifead Uimh. 2: cóip de nóta faisnéise ón Uasal David Doyle (Rúnaí Ginearálta na Roinne 

Airgeadais ag an am) chuig an Aire maidir le conradh an iar-POF; tá mionsonraí lámhscríofa ar 

an nóta maidir le buntuarastal agus bónais i leith na bliana 2005, na bliana 2006 agus na bliana 

2008.  Tá "Eanáir 2007" luaite de dháta leis an taifead.  

 

Taifead Uimh. 3: dar dáta an 16 Eanáir 2007, ina bhfuil mionsonraí lámhscríofa i ndáil le 

tuarastal an iar-POF don bhliain 2005 agus don bhliain 2006 amháin. 

 

 

Taifid nach bhfuil ar fáil a bhainfeadh le hábhar 
Chuir an Roinn in iúl do m'Oifigse nach bhfuil aon fhaisnéis ar coimeád i dtaifid na Roinne i 

ndáil le luach saothair an iar-POF don bhliain 2007 ná don bhliain 2009.  Maidir leis an mbliain 

2009, chuir an Roinn an tuairim ar aghaidh nach raibh aon taifid i ndáil le tuarastal an iar-POF 

don bhliain 2009 ar coimeád ar chomhad na Roinne agus nach dócha gur cuireadh aon sonraí 

faoi bhráid na Roinne mar gheall go raibh curtha in iúl ag an iar-POF don Aire ar an 11 Márta 

2009 go raibh rún aige dul ar scor i rith na bliana 2009.  I bhfianaise an chur síos a thug an Roinn 

ar an litir a tháinig ón iar-POF, ní fheictear dom go bhfuil aon chúis cur in aghaidh an áitimh sin 

ón Roinn nach bhfuil aon fhaisnéis a bhaineann le hábhar i ndáil leis an mbliain sin ar coimeád 

sa Roinn.  Maidir leis an mbliain 2007, d'áitigh an Roinn, tar éis cuardach a dhéanamh i 

gcomhaid na Roinne, nach bhfuil aon fhaisnéis a bhaineann le luach saothair an iar-POF don 

bhliain sin ar coimeád sa Roinn.  Bhí ceist mar gheall ar an bpointe sin ag oifigigh de chuid na 

hOifige agus iarradh míniú arís ón Roinn cén fáth a raibh faisnéis a bhain le hábhar i leith na 

bliana 2005, na bliana 2006 agus na bliana 2008 ar coimeád sa Roinn agus nach raibh an 

fhaisnéis i leith na bliana 2007.  D'iarr oifigigh na hOifige ar an Roinn cuntas a thabhairt chomh 

maith ar an bpróiseas trína socraítí luach saothair an iar-POF. 

 

D'fhreagair an Roinn an cheist sin mar seo a leanas:  "[foráiltear faoi .... den Acht ...., gurb é an 

tAire Airgeadais tar éis dul i gcomhairle le Coiste Comhairleach [an chomhlachta] ... a 



bunaíodh faoin Acht [ ... ] a dheimhníonn luach saothair .... (agus aon íocaíocht bónais san 

áireamh) Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin [an chomhlachta] Tagann an leibhéal bónais a 

mholtar don Aire de thoradh ar mheasúnacht de chuid an Choiste Comhairligh agus de chuid 

fho-choiste an luach saothair ar an ngnóthúchán.  Tugtar faoi bheart trína socraítear 

spriocanna ag tús na bliana agus is i gcomórtas leis na spriocanna sin a mheastar an 

gnóthúchán.  Anuas air sin, is iondúil gur tar éis plé idir an tAire agus Cathaoirleach an Choiste 

Comhairleach a thagann deimhniú an Aire.  Coimeádann [an comhlacht] taifid ar an bpróiseas 

sin thar ceann an Choiste Comhairligh.  Níl de choinníoll faoin reachtaíocht agus níl de nós ag 

an gCathaoirleach ná ag an gCoiste Comhairleach teacht i gcomhairle leis an Roinn Airgeadais 

ná cáipéisíocht a chur ar aghaidh chuig an Roinn sin.  Tá Rúnaí Ginearálta na Roinne, ar 

ndóigh, ina chomhalta den Choiste Comhairleach agus tá teacht aige ar cháipéisí sa cháil sin".  

Thagair an Roinn chomh maith don phróiseas trína scríobhann Cathaoirleach an Choiste 

Comhairligh chuig an Aire ag moladh tuarastail agus bónais.  Cé go bhfuarthas sa Roinn litir dar 

dáta an 18 Feabhra ón gCathaoirleach i ndáil leis an ábhar seo (taifead uimh. 1 thuas), níl, ina 

dhiaidh sin féin, aon taifead sa Roinn ar fhreagra ar an litir sin.  Maidir le faisnéis a bhainfeadh le 

hábhar i leith na bliana 2007 a bheith in easnamh nuair atá a leithéid d'fhaisnéis ar fáil sa Roinn i 

leith na bliana 2005, na bliana 2006 agus na bliana 2008, luaigh an Roinn nach féidir "míniú 

críochnaitheach a thabhairt ar an gcúis nach bhfuil figiúr don bhliain 2007 luaite sa cháipéis 

(taifead uimh. 2)". 

 

Is ionann ó thaobh éifeachta áitiú na Roinne nach bhfuil taifid a bhaineann le hábhar (don bhliain 

2007 ná don bhliain 2009) ar coimeád ann agus áitiú go bhfuil feidhm sa chás seo ag alt 10(1)(a) 

an Achta SF mar bhunús le hiarratas ar thaifid dá sórt a dhiúltú.  Foráiltear le halt 10(1)(a) 

d'iarratas a dhiúltú sa chás "nach ann don taifead lena mbaineann nó nach féidir é a aimsiú tar 

éis gach beart réasúnach a ghlacadh chun a fháil amach cá bhfuil sé".  Mar a luaim thuas, 

féadaim glacadh le míniú na Roinne faoin gcúis nach bhfuil taifid a bhainfeadh le hábhar don 

bhliain 2009 ar coimeád ann.  Ar na freagraí a thug an Roinn ar mo chuid oifigeach mar a leagtar 

amach thuas a bhreithniú, féadaim glacadh leis chomh maith nach bhfuil taifid i leith na bliana 

2007 ar coimeád  sa Roinn mar gheall nach bhfuil ról gníomhach ag an Roinn maidir le luach 

saothair POF [an chomhlachta].  Dá bhrí sin, níl faisnéis maidir leis an mbliain 2007 ná leis an 

mbliain 2009 san áireamh san athbhreithniú seo. 

 

Tuairim faoi ról na Roinne maidir le luach saothair [an chomhlachta] a dhéanamh amach.  

Cé go nglacaim le cás na Roinne nach bhfuil taifid a bhainfeadh le hábhar ar coimeád ann, ní 

mór dom a lua gur ábhar iontais dom an cur síos a tugadh ar an bpróiseas trína ndeimhnítear 

luach saothair POF [an chomhlachta].  Tugtar de chumhacht don Roinn Airgeadais, i measc rudaí 

eile, feidhmeanna polasaí a thabhairt i gcrích maidir le leibhéal an luach saothair san earnáil 

phoiblí go ginearálta thar ceann an Aire Airgeadais, agus fágann an obair i ndáil leis na 

feidhmeanna sin go bhfuil réimse mór taifead ar coimeád sa Roinn mar gheall ar ghnóthaí de 

leithéid idirbheartaíocht faoi phá agus coinníollacha sa tseirbhís phoiblí, trína ndéantar leibhéil 

luach saothair ar fud an chuid is mó den earnáil phoiblí a shocrú.  Tá na forálacha sa dlí maidir le 

luach saothair POF [an chomhlachta] cosúil le cuid mhór forálacha eile sa dlí trína leagtar de 

chumhacht ar an Aire cinntí áirithe a dhéanamh a chuireann an Roinn i bhfeidhm thar a cheann 

nó thar a ceann agus tagann de bharr chur i bhfeidhm dá leithéid sin go gcruthaítear sraith taifead 

sa Roinn nach féidir a sheachaint.  Ina ainneoin sin, tá dearbhaithe ag an Roinn sa chás seo nach 

mbíonn aon ról aici in obair maidir le luach saothair POF [an chomhlachta] agus nach bhfuil 



sraith taifead ar pháipéar mar gheall ar an bpróiseas sin sa Roinn (níor tugadh freagra ar cheist ó 

m'Oifigse ag iarraidh deimhniú cibé an ndéanann oifigigh de chuid na Roinne freastal ar an 

gcruinniú ag a leagtar amach an luach saothair sin). 

Is cosúil dá réir sin go socraítear luach saothair [.......] duine i gcomhlacht Státmhaoinithe [ 

........], i  measc nithe eile, ag cruinnithe idir an tAire agus Cathaoirleach an Choiste 

Chomhairligh nuair nach bhfuil fianaise ar bith ar fáil go raibh oifigigh de chuid na Roinne i 

láthair, agus nach bhuil aon taifead oifigiúil ag an Roinn ar an ní a pléadh nó a aontaíodh ag na 

cruinnithe sin. 

 

 

Fuílleach na dtaifead a thagann faoi scáth an athbhreithnithe  

Ba é breith na Roinne ar dtús géilleadh don iarratas i ndáil le gach ceann den trí thaifead in 

iomláine ar an mbunús go mba shuntasaí leas an phobail maidir leis an bhfaisnéis sna taifid a 

scaoileadh amach ná ceart an iarratasóra ar phríobháideacht nó íogaire ó thaobh tráchtála maidir 

leis an bhfaisnéis.  I litir dar dáta an 13 Samhain 2009, chuir an tUasal Brian Murnane, 

Imscrúdaitheoir de chuid m'Oifigse, in iúl d'aturnaetha an iarratasóra gurbh é a thuairim 

réamhfhiosrúcháin nár tháinig cuid den fhaisnéis i dTaifead Uimh. 1 agus i dTaifead Uimh. 2 i 

ndáil leis an mbliain 2005 agus an bhliain 2006 faoi scáth scóip an athbhreithnithe.  Ba é bunús 

leis an tuairim sin nár tháinig siad i gceist le foclaíocht an chéad iarratais inar luadh go sonrach 

an bhliain 2007, an bhliain 2008 agus an bhliain 2009.  Thug an tUasal Murnane le fios chomh 

maith, ó tharla an fhaisnéis ar fad atá i dTaifead Uimh. 3 a bheith i dTaifead Uimh. 2 chomh 

maith, nach gá Taifead Uimh. 3 a thabhairt faoi mheas a thuilleadh mar chuid den athbhreithniú 

seo.  

 

Mar fhreagra, thug an Roinn le fios nach raibh malairt tuairime le cur chun cinn agus d'aontaigh 

aturnaetha an iarratasóra le tuairim an Uasail Murnane go bhféadfaí scóip an athbhreithnithe a 

shrianadh gan ach Taifead Uimh. 1 agus Taifead Uimh. 2 a thabhairt san áireamh.  Mhol siad 

chomh maith gur cheart cúngú níos mó ná sin a dhéanamh ar scóip an athbhreithnithe ionas nach 

mbeadh san áireamh ach figiúirí sonracha i dTaifead Uimh. 1 agus i dTaifead Uimh. 2.  Agus 

aird ar an bhfoclaíocht a bhí ar dtús san iarratas SF ón gcéad iarratasóir, ghlac an tUasal Murnane 

leis gurbh den cheart an scóip a chúngú ionas nach mbeadh san áireamh ach Taifead Uimh. 1 

agus Taifead Uimh. 2.  Ghlac an t-iarratasóir freisin leis an gcúngú ar scóip an athbhreithnithe 

agus tugadh le tuiscint nach raibh rún aige aon aighneacht a chur faoi bhráid m'Oifigse. 

Ó athbhreithniú a dhéanamh ar an ábhar atá sna taifid, aontaím leis an gcur chuige a mhol an 

tUasal Murnane agus dá réir beidh an athbhreithniú sin agamsa dírithe ar an bhfaisnéis i dTaifead 

Uimh. 1, ó thús líne a 6 ("the Advisory Committee agreed to ...) go dtí líne a 7 ("This figure is ...), 

agus an líne dheireanach i dTaifead Uimh. 2.  Leagtar amach sna codanna sin de na taifid 

mionsonraí faoi bhuntuarastal agus bónas an POF (socraítear an bónas mar chéatadán den 

bhuntuarastal), agus faoi iomlán an luach saothair don bhliain 2008 amháin ó tharla nach bhfuil 

eolas a bhaineann leis an mbliain 2007 ná leis an mbliain 2009 sna taifid.  Is mian liom a lua, cé 

go bhfuil dlite orm faoi réir alt 34(10) den Acht SF cúiseanna a lua le mo chuid cinntí, tagann sin 

faoi réir ag a bhfuil dlite faoi alt 43(3) go ndéanaim gach réamhchúram réasúnach a ghlacadh 

chun cosc a chur le faisnéis a nochtadh atá i dtaifead díolmhaithe.  Tar éis dom an méid sin a lua, 

is é mo thuairim gur den cheart a lua nach bhfuil aon tagairt sna taifid a thagann faoi scóip an 



athbhreithnithe seo d'aon spriocanna a leagadh síos don iar-POF ná don obair a rinne sin maidir 

le spriocanna dá sórt a bhaint amach. 

Is í an cheist atá le plé agamsa cibé an bhfuil an ceart ag an Roinn, faoi réir fhorálacha an Achta 

SF, sa bhreith an fhaisnéis atá i gcodanna de na taifid sin (mar a luaitear thuas) a chur ar fáil ar 

an mbunús gur fearr a fhónann a scaoileadh amach do leas an phobail ná diúltú an fhaisnéis a 

scaoileadh amach, nó an bhfuil léirithe chun mo chuid sástachta ag aturnaetha an iarratasóra nach 

raibh socrú na Roinne an fhaisnéis atá sna taifid atá i gceist a chur ar fáil de réir córa.  

Réamhcheisteanna. 
I ndéanamh an athbhreithnithe seo dom, bhí aird agam ar scóip an iarratais faoi leith a chuir a chéad 

iarratasóir isteach ar dtús, ar fhorálacha na nAchtanna SF agus an Achta [...], ar ábhar na dtaifead éagsúil, 

ar an gcur faoi bhráid a rinne na hiarratasóirí leis an Roinn agus le m'Oifigse, agus ar an eolas breise agus 

ar an ábhar míniúcháin a cuireadh ar fáil nuair a d'iarr m'Oifigse sin.  Ba é rogha na Roinne agus an chéad 

iarratasóra gan aon chur faoi bhráid substainteach a dhéanamh agus thug an Roinn le fios nach raibh aon 

ní breise le cur leis an méid a bhí curtha in iúl don iarratasóir sa chomhfhreagras [leis an gcomhlacht].  Le 

linn comhráití ina dhiaidh sin le m'Oifigse, deimhníodh arís gurbh é tuairim na Roinne gur chóir ar 

mhaithe le leas an phobail an fhaisnéis a scaoileadh amach. 

Is mian liom béim a leagan ar an bpointe seo a leanas.  Faoi réir alt 34(12)(a) an Achta SF, toimhdítear go 

bhfuil údar le breith géilleadh d'iarraidh a bhfuil feidhm ag alt 29 maidir léi mura ndéanann an duine lena 

mbaineann a shuíomh chun mo chuid sástachtasa nach raibh údar leis an mbreith.  Is é éifeacht atá leis an 

bhforáil sin gur ar na hiarratasóirí a leagtar an dualgas cruthúnais maidir lena thaispeáint nach raibh údar 

le breith an chomhlachta poiblí na taifid a bhaineann le hábhar a scaoileadh amach. 

 

 
Anailís agus Torthaí.  
 

Dlínse an Choimisinéara i ndáil leis an athbhreithniú seo.  
Tá roinnt ceisteanna tarraingthe anuas ag aturnaetha an iarratasóra maidir leis an dlínse atá agamsa i ndáil 

leis an athbhreithniú.  Dírím orthu sin ag an stáid seo.  

 

a) Níl [an comhlacht] ina chomhlacht poiblí chun críche an Achta SF agus níor cheart faisnéis atá ar 

coimeád sa chomhlacht a scaoileadh amach.  

Áitíonn aturnaetha na n-iarratasóirí nach comhlacht poiblí chun críche an Achta SF [an comhlacht], nár 

cheart na taifid sa chás seo a scaoileadh amach.  Tá á thabhairt le tuiscint chomh maith, dá mbeinnse le 

breith na Roinne a dhearbhascadh, go bhféadfaí a bhaint as sin go raibh mé ag dul in aghaidh thoil an 

Oireachtais nár thug [ an comhlacht] faoi scóip SF.  

 

Glacaim leis nach bhfuil [an comhlacht] sonraithe mar chomhlacht poiblí chun críche an Achta SF.  Ina 

dhiaidh sin féin, ní bhaineann sin rómhór le hábhar, ó tá toil an Oireachtais leagtha amach i bhforálacha 

an Achta SF, ina bhforáiltear go bhfuil gach taifead atá ar coimeád ag comhlachtaí poiblí faoi réir ag a 

scaoileadh amach mura mbeadh na forálacha faoi leith san Acht faoi thaifid dhíolmhaithe ina n-údar le 

diúltú.  Ní fhoráiltear faoin Acht SF do dhíolmhú taifead mar gheall ar an bhfoinse nó an áit as ar tháinig 

an fhaisnéis atá iontu agus, ó tharla an fhaisnéis ar coimeád sa Roinn agus faoi smacht na Roinne, tá i 

gceist dá réir sin gur féidir a scaoileadh amhach faoi réir ag aon fhoráil dhíolmhaithe faoin Acht SF a 

bhainfeadh le hábhar a chur i bhfeidhm. 
 
Luafainn chomh maith leis sin gur minic a chuirtear taifid a chruthaítear i gcomhlachtaí nach dtagann faoi 

réir an Achta SF ar aghaidh, i ngnáthdhéanamh an ghnó, chuig comhlachtaí eile ina mbíonn siad ar 

coimeád agus gur comhlachtaí poiblí sceidealta iad sin chun críche SF.  Ní bhaineann na hargóintí a chuir 



aturnaetha na n-iarratasóirí chun cinn ó na taifid a bheith ar coimeád ag an Roinn, agus sa chás go mbíonn 

údar lena gcoinneáil siar, is féidir sin a thabhairt i gcrích trí thagairt do na díolúintí a bhaineann le hábhar 

a leagtar síos san Achta SF. 
 

b) Díolúintí níos leithne a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs athbhreithnithe faoi Alt 29.  

Tá cur síos tugtha thuas agam ar an bpróiseas trína ndéantar iarratais ar athbhreithniú ar 

bhreitheanna lena mbaineann alt 29 an Achta SF a mheas, agus thug mé chun aire go nglacann 

aturnaetha na n-iarratasóirí leis an bpróiseas sin sna haighneachtaí a cuireadh faoi bhráid.  Ina 

ainneoin sin, tarraingíonn siad amhras ar an tuairim go bhfuil an dlínse atá agam faoi alt 29 

teoranta nó srianta go dtí alt 26, alt 27 nó alt 28 a mheas agus áitítear go bhfuil de chumhacht ag 

m'Oifig faoin reachtaíocht díolúintí eile a thabhairt faoi mheas agus plé á dhéanamh le cás lena 

mbaineann alt 29.  

 

D'fhonn bonn a chur faoi sin, luaitear cinneadh de chuid an Choimisinéara a chuaigh romham 

agus áitítear go raibh sé sa chás sin ag gabháil do phlé substaintiúil ar Alt 23 an Achta SF i gcás 

lenar bhain alt 29, eadhon cás uimhir 020245 (An tUasal X agus an Roinn Fiontar Poiblí).  Cé go 

nglacaim leis go ndeachaigh an Coimisinéir roimhe seo ar aghaidh, tar éis plé le alt 27 sa chás 

sin, agus go ndearna sé cinntí faoi alt 23, is é mo thuairimse nach raibh gá leis sin mar gheall ar 

théarmaí alt 29.  Tá an tuiscint atá agam ar chásanna faoi alt 29 leagtha amach agam gcinntí 

foilsithe, i mo chuid Tuarascálacha Bliantúla, agus i bhfoilseacháin treorach agus tráchtaireachta, 

iad ar fad ar fáil ar láithreán gréasáin na hOifige.  Tá mé den tuairim nach bhfuil de dhlínse agam 

i ndáil leis an athbhreithniú seo na díolúintí eile sin a leagann aturnaetha na n-iarratasóirí amach 

a thabhairt faoi mheas.  Tá an modh oibre sin ag teacht leis na cinntí a rinne m'Oifig i gcásanna 

níos deireanaí, mar shampla, cás uimhir 090130 (Ms X &  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) 

agus cás uimhir 070304 (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd & Bord Leigheasra na hÉireann), 

iad araon ar fáil ar www.oic.ie.  Ina ainneoin sin, cé gurb é tuairim na Roinne nach mbaineann alt 

26 leis na taifid, mar a áitíonn aturnaetha na n-iarratasóirí, tá forálacha an ailt sin tugtha san 

áireamh agam, chomh maith le forálacha alt 27 agus forálacha alt 28, san athbhreithniú seo. 

 
c) Tuairim na n-iarratasóirí maidir le hathbhreithniú de novo sa chás seo. 
Maidir le hathbhreithniú de novo áitíonn aturnaetha na n-iarratasóirí go bhfuil dlite orm an cás a mheas de 

novo agus le meon nua ar fad.  Tá tugtha le tuiscint do m'Oifig acu, aoinneoin na bhforálacha faoi alt 

34(12)(a), agus cé go nglactar leis go bhfuil dualgas cruthúnais agus údaráis ar a gcuid cliant, go n-áitíonn 

siad nach córas ceartúcháin amháin atá d'fheidhm le m'Oifigse ach athbhreithniú de novo ina ionad sin.  
 

Aontaím gur athbhreithniú de novo athbhreithniú de mo chuidse faoi alt 34 an Achta SF, rud a 

chiallaíonn go mbíonn an t-athbhreithniú bunaithe ar chúinsí an cháis agus ar an dlí mar a bhí i 

bhfeidhm tráth na breithe.  Ní ghlacaim leis an áiteamh uathu go gciallaíónn athbhreithniú de 

novo gur cheart cur leis an dlínse go gceadófaí díolúintí a thabhairt faoi mheas i gcásanna ina 

mbíonn feidhm ag alt 29 seachas a dtagann faoi alt 26, alt 27 nó alt 28.  Measaim go gciallaíonn 

nádúr sriantach na forála faoi alt 29 go bhfuil mo chuid meastóireachta sna cásanna sin teoranta 

ionas nach bhfuil i gceist ach cibé ar chuir an comhlacht poiblí forálacha alt 26, alt 27 nó alt 28 i 

bhfeidhm mar is ceart nó nár chuir.  Níl déileáil le díolúintí eile ar fáil ar an gcaoi chéanna agus a 

bhíonn ar iarratais ar athbhreithniú a theacht chugam sa ghnáthbhealach tar éis rochtain a dhiúltú 

agus tar éis athbhreithniú inmheánach a dhéanamh taobh istigh de chomhlacht poiblí. 

 

 



Alt 26 - Faisnéis a fhaightear i modh rúin. 
Foráiltear mar seo a leanas faoin alt seo:  

"26.-(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, diúltóidh ceann géilleadh d'iarraidh faoi alt 7 más rud 

—  

 

(a) go bhfuil faisnéis sa taifead lena mbaineann ar faisnéis í a tugadh do chomhlacht poiblí i 

modh rúin agus ar an mbonn tuisceana go ndéileálfadh sé léi mar fhaisnéis faoi rún (lena n-

áirítear faisnéis den sórt sin a dúradh ar ceanglaíodh ar dhuine le dlí, nó a bhféadfadh an 

comhlacht, de bhun dlí, a cheangal air nó uirthi í a thabhairt don chomhlacht) agus gurb é 

tuairim an chinn gur dóigh, dá nochtfaí í, go ndéanfaí dochar do thabhairt faisnéise eile dá 

shamhail don chomhlacht ag an duine céanna nó ag daoine eile agus go bhfuil sé tábhachtach 

don chomhlacht go leanfaí d'fhaisnéis eile dá shamhail den sórt sin a thabhairt don chomhlacht, 

nó  

 

(b) gurbh ionann nochtadh na faisnéise lena mbaineann agus sárú dualgais rúndachta dá 

bhforáiltear le foráil de chomhaontú nó d'achtachán (seachas foráil a shonraítear i gcolún (3) 

den Tríú Sceideal d'achtachán a shonraítear sa Sceideal sin) nó thairis sin le dlí.  

 

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le taifead arna ullmhú ag ceann nó ag aon duine eile 

(is stiúrthóir ar chomhlacht poiblí nó comhalta d'fhoireann comhlachta phoiblí nó is duine atá 

ag soláthar seirbhíse do chomhlacht poiblí faoi chonradh le haghaidh seirbhísí) le linn dó nó di 

a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh murarbh ionann nochtadh na faisnéise lena 

mbaineann agus sárú dualgais rúndachta dá bhforáiltear le comhaontú nó le reacht nó thairis 

sin le dlí agus a bheidh ag dul do dhuine seachas comhlacht poiblí nó ceann, nó comhalta 

d'fhoireann, comhlachta phoiblí nó stiúrthóir air nó duine atá ag soláthar seirbhíse, nó a 

sholáthair seirbhís, do chomhlacht poiblí faoi chonradh le haghaidh seirbhísí.  

 

(3) Faoi réir alt 29, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) (a) i ndáil le cás inarb é tuairim an chinn lena 

mbaineann gurbh fhearr, tríd is tríd, a dhéanfaí leas an phobail trí ghéilleadh don iarraidh faoi 

alt 7 lena mbaineann ná trí dhiúltú géilleadh di." 

 

 
Alt 26 – An chéad chur faoi bhráid ó na hIarratasóirí le m'Oifigse.  
Sa chur faoi bhráid tosaigh, d'áitigh aturnaetha na n-iarratasóirí gur próiseas faoi rún an próiseas trínar 

cruthaíodh Taifead Uimh. 1 agus Taifead Uimh. 2 agus go raibh an leibhéal rúndachta le tuiscint ón 

gcumarsáid idir Cathaoirleach Choiste Comhairleach [an chomhlachta] agus an Roinn.  Mar bhonn leis 

sin, áitíonn siad go bhfuil feidhm ag na díolúintí in alt 26(1)(a) agus 26(1)(b) araon agus luaitear, i measc 

tosc eile, go raibh "Strictly Private and Confidential" marcáilte go soiléir ar an litir chuig an Aire.  

Áitíonn siad go bhfuil an fhaisnéis atá sna taifid faoi rún go sainráite agus ó chineál agus, cé gur de bhun 

reachtaíochta agus d'fhonn ceadú rialúcháin an chumarsáid leis an Aire, gur i gcomhthéacs 

comhthuisceana faoi rúndacht idir [an comhlacht] agus an Roinn i gcomhthéacs maoirseacht reachtaíochta 

an Aire [ar an gcomhlacht] a tharla sin.  De réir mar atá leagtha síos in alt 26(l)(a) an Achta SF, áitítear 

gur dócha, dá nochtfaí na taifid, go ndéanfaí dochar d'acmhainn na Roinne plé faoi rún dá shórt a 

dhéanamh san am atá le theacht agus go dtiocfadh sé in aghaidh leas díreach na Roinne.  Áitítear gur leor 

na díolúintí in alt 26(1)(a) a chur i bhfeidhm mar údar ag an Roinn diúltú, ar an rogha atá aici faoi alt 

26(3) a fheidhmiú, na taifid a nochtadh ar mhaithe le leas an phobail.  Áitítear chomh maith go bhfuil 

feidhm ag alt 26(1)(b) i ndáil leis na taifid ó tharla go bhfuil an Roinn faoi réir ag dualgas rúndachta i 



ngeall leo. 
 

 
Alt 26 - Tuairimí tosaigh na Roinne le m'Oifigse.  

Luaigh an Roinn go rabhthas den tuairim, gan bheann ar an mbunús inar cuireadh faisnéis ar chuici, go 

bhfuil an díolúine a bhforáiltear di faoi alt 26(1)(a) faoi réir ag a bhfuil dlite faoi alt 26(3) faoina 

bhforáiltear d'fhaisnéis a scaoileadh amach más mó an leas a bheadh ag an bpobal as a scaoileadh ná a 

bheadh de leas ag an bpobal as diúltú don iarratas.  Ní ghlactar leis go ndéanfadh an fhaisnéis atá sna 

taifid a scaoileadh amach dochar d'fhaisnéis dá sórt a chur ar fáil don Aire [ag an gcomhlacht] nó ag an 

gCoiste Comhairleach, ó tharla go mbeadh faisnéis dá sórt den riachtanas chun cur ar chumas an Aire 

teacht ar chinneadh maidir leis leibhéal cuí an luach saothair don POF de réir alt 26(1)(a).  Ní ghlacann an 

Roinn leis ach oiread go bhfuil feidhm ag alt 26(1)(b) i ndáil leis na taifid. 
 
Freagraí ó na Páirtithe maidir le Tuairimí Réamhfhiosrúcháin faoi Alt 26.  
I bhfreagra na Roinne ar thuairim réamhfhiosrúcháin an Uasail Murnane nach raibh feidhm ag alt 26(1)(a) 

ná (b), luadh nach raibh aon tuairim bhreise ná aon saothrú breise le cur ar fáil seachas a raibh curtha in 

iúl don iarratasóir sa litir chuige dar dáta an 21 Bealtaine 2009 faoi bhreith na Roinne.  Tugadh le fios go 

rabhthas den tuairim i gcónaí gur chóir an fhaisnéis a bhaineann le hábhar sa dá thaifead a scaoileadh 

amach ar mhaithe le leas an phobail. 
 

Rinne aturnaetha an iarratasóra, ag freagairt an Uasail Murnane dóibh, a lua arís, dá dtarlódh 

nochtadh na dtaifead a bhí iarrtha ag an iarratasóir, gur dócha go ndéanfaí dochar do thabhairt 

faisnéise den sórt céanna [ag an gcomhlacht] don Roinn san am atá le theacht.  Áitítear go 

ndéanfadh nochtadh taifead dá sórt díobháil mhór [don chomhlacht] agus cuireadh roinnt 

cnámhscéalta chun cinn ina mbeadh cur isteach ar fhaisnéis mar gheall ar thuarastail agus luach 

saothair a chur ar aghaidh.  Rinneadh athlua ar an tuairim go dtagann dualgas rúndachta faoin dlí 

i gceist faoi alt 26(l)(a) chomh maith le 26(1)(b), mar gheall gur faoi rún agus ar an tuiscint go 

gcaifí leis mar fhaisnéis faoi rún a tugadh an taifeadh a bhaineann le hábhar don chomhlacht 

poiblí.  Anuas air sin, luaitear chomh maith go bhfuil "comhaontú" éagsúil go mór le haon 

achtachán.  Áitítear mar a chéile go bhfuil an ghné "thairis sin le dlí" éagsúil arís ó aon achtachán 

a shonraítear nó nach sonraítear sa Tríú Sceideal leis an Achta SF.  Cuirtear in aghaidh thuairim 

na Roinne nach ann d'aon fhianaise chomh fada leis an eolas atá ag an Roinn gur ann do 

chomhaontú ar bith dá shórt [maidir le rúndacht] agus gurbh é a dtuairim anuas air sin nach féidir 

cinneadh an bhfuil an cháilíocht rúndachta is gá ag baint leis na taifid a fhágáil faoin Roinn aisti 

féin.  Ba é a dtuairim féin gur ghá tuairim neodrach cibé an raibh nó nach raibh an cháilíocht 

rúndachta ba ghá ag dul leis na taifid agus an raibh cúinsí lenar leagadh dualgas rúndachta ag 

baint leis na taifid sin a chur ar fáil. 

 
D'áitigh siad ina dhiaidh sin nach bhfuil leas an phobail le tabhairt san áireamh ná aon bheart 

cothromaíochta le tabhairt san áireamh mar gheall nach bhfuil feidhm ar bith ag alt 26(3) an Achta SF 

maidir le halt 26(l)(b). 

 
Maidir le díobháil [don chomhlacht] agus do leas an phobail thairis sin, luaitear go sonrach ráitis de chuid 

an iar-POF os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí. ... Ag freagairt cheisteanna dó maidir le pá agus 

tuarastail bhaill d'fhoireann [an chomhlachta], thug sé le fios nár cheart, d'fhonn foireann gairmiúil a 

bheith ar fáil agus a choinneáil, taobh amuigh den Státseirbhís, rátaí pá do dhaoine den sórt sin a bheith ar 

eolas go poiblí.  Anuas air sin, tagraíonn siad don fhíoras nár fhéach an tOireachtas le leasú a dhéanamh 

ar mhionsonraí faoin luach saothair do mheitheal bhuntábhachtach stiúrthóirí agus bhainisteoirí 

sinsearacha [an chomhlachta]. 



 
Luaigh aturnaetha na n-iarratasóirí freisin roinnt cinntí roimhe seo de chuid m'Oifigse a n-áitíonn siad go 

gcuirtear bonn treise breise leo faoin tuairim atá acu gur cheart na taifid a choinneáil siar; cinntí iad sin a 

thugaim san áireamh sa bhreith a thugaim maidir le alt 26 agus alt 27 thíos. 

 

 

Torthaí.  
Bheadh an méid seo a leanas le rá agam faoi alt 26 go ginearálta.  

 

Thug an Coimisinéir roimhe seo de léirmhíniú ar an téarma "bonn tuisceana" i gcomhthéacs alt 26(1)(a) 

sa chás Henry Ford and Sons Ltd, Nissan Ireland and Motor Distributors agus Oifig na nOibreacha Poiblí 

(féach 98049 ar www.oic.ie) gur chiallaigh sin tuiscint idir an té a lig faisnéis agus an té ar ligeadh 

faisnéis leis agus cibé an raibh an té a fuair faisnéis agus an té a thug faisnéis ar an eolas nó ar cheart go 

mbeidís ar an eolas faoin bhfaisnéis a bheith á cur ar aghaidh chun críche teoranta agus cibé an raibh 

tnúth nó bonn tuisceana [chomhlacht] an té a lig faisnéis réasúnach sna cúinsí inar tugadh an fhaisnéis. 

 

Ní cosúil go bhfuiltear ag áitiú gur tugadh deimhniú rúndachta go sainluaite do na hiarratasóirí i ndáil leis 

na taifid atá i gceist.  Ní foláir dom, dá bharr sin, scrúdú a dhéanamh ar na cúinsí a bhaineann le hábhar 

d'fhonn deimhniú cibé an raibh rúndacht intuigthe mar bhonn tuisceana.  Mar a mhínigh an Coimisinéir 

Faisnéise i Queensland sa chás McCann and Queensland Police Service, (1997) 4 QAR 30, in alt 23:  

 

"Where no express assurance of confidentiality is sought by the supplier and given by the recipient, the 

relevant circumstances attending the communication of information must be examined to ascertain 

whether they evidence a need, desire or requirement, on the part of the supplier of information, for 

confidential treatment (of the supplier's identity, or information supplied, or both) which, in all the 

relevant circumstances, the supplier could reasonably expect of the recipient, and which was understood 

and accepted by the recipient, thereby giving rise to an implicit mutual understanding that confidentiality 

would be observed."  

 

Ó tháinig SF chun cinn, tá athrú tagtha ar an mbealach ina ndéanann comhlachtaí poiblí a gcuid gnó agus 

tá níos mó follasachta agus freagrachta tagtha chun cinn sa tseirbhís phoiblí dá bharr.  Ó tharla go raibh 

réimeas SF i bhfeidhm le tréimhse is faide ná aon bhliain déag an tráth a ndearnadh an t-iarratas, tá mé 

cinnte go raibh [an comhlacht] ar an eolas nó gur chóir go mbeifí ar an eolas maidir lena dtiocfadh de 

bharr fhorálacha an Achta.  Ar a chur chomh simplí agus is féidir, ligtear trí rith an Achta SF d'fhaisnéis a 

scaoileadh amach ar mhaithe le leas an phobail a bhféadfadh ach amháin sin go mbeadh sí díolmhaithe ar 

bhonn rúndachta.  Is den tábhacht aird a bheith ar chomh mór agus a leagann an tAcht SF de cheart 

reachtúil ar dhaoine den phobal teacht a bheith acu ar thaifid atá ar coimeád ag comhlachtaí poiblí.  Is ní 

sin atá admhaithe ag na Cúirteanna.  Mar shampl, bhí an méid seo a leanas le rá ag an mBreitheamh 

McKechnie , sa bhreith a thug sé sa chás Deely v. An Coimisinéir Faisnéise [2001] IEHC 91 (tá téacs na 

breithe ar fáil ar www.oic.ie):  

 

"[The Act's] passing, it is no exaggeration to say, affected in a most profound way, access by members of 

the public to records held by public bodies and to information regarding certain acts of such bodies 

which touch or concern such persons. The purpose of its enactment was to create accountability and 

transparency and this to an extent not heretofore contemplated let alone available to the general public. 

Many would say that it creates an openness which inspires a belief and trust which can only further 

public confidence in the Constitutional organs of the  State.[...][T]he clear intention is that, subject to 

certain specific and defined exceptions, the rights so conferred on members of the public and their 

exercise should be as extensive as possible, this viewed, in the context of and in a way to positively further 

the aims, principles and policies underpinning this statute, subject and subject only to necessary 



restrictions.....  

 

It is on any view, a piece of legislation independent in existence, forceful in its aim and liberal in outlook 

and philosophy." 

 
Tá aontaithe ag an gCúirt Uachtarach leis an dearcadh sin faoi nádúr leathanréimseach na gceart a leagtar 

leis an Achta SF sa chás Barney Sheedy v. An Coimisinéir Faisnéise [2005] IEHC 35 (téacs na breithe sin 

ar fáil ar www.oic.ie freisin), nuair a dúirt an Breitheamh Fennelly mar seo a leanas: 

 

"The passing of the Freedom of Information Act constituted a legislative development of major 

importance. By it, the Oireachtas took a considered and deliberate step which dramatically alters the 

administrative assumptions and culture of centuries. It replaces the presumption of secrecy with one of 

openness. It is designed to open up the workings of government and administration to scrutiny. It is not 

designed simply to satisfy the appetite of the media for stories.  It is for the benefit of every citizen." 
 
Dá bhrí sin, is é an bonn tuisceana atá mar bhun faoin Acht SF go ngéillfear d'iarratais teacht ar fhaisnéis, 

gan de theorainn i gceist ach na teorainneacha sin a bhfuil riachtanas leo.  Fágann sin nach bhfuil 

comhlachtaí poiblí sa chás inar féidir leo cosaint dhaingean a chur ar fáil maidir le faisnéis a fhaightear 

iontu.  Is léir ón déileáil a rinneadh leis an iarratas SF nárbh é tuairim na Roinne go raibh comhthuiscint 

den chineál sin i réim i ndáil leis na taifid seo. 
 
Ó tharla go n-eascraíonn an t-athbhreithniú seo as cinneadh faoi iarratas a bhfuil feidhm ag alt 29 an 

Achta SF ina leith, ní soiléir cibé an bhfuil de dhlínse ag m'Oifigse argóintí na n-iarratasóirí i ndáil le halt 

26(1)(b) a thabhairt faoi mheas.  Ní thagann iarraidh faoi scáth alt 29 ach amháin sa chás gur iarraidh í "a 

bhfuil feidhm ag alt 26(3) nó ag alt 27(3) maidir léi nó a bhfuil feidhm ag alt 28(5) maidir léi agus a 

ngéillfí di ar leith ón alt seo" [leis an scríbhneoir seo an bhéim].  Is ionann sin agus a rá nach mbaineann 

go ginearálta díolúintí nach bhfuil faoi réir ag alt 26(3), alt 27(3), ná alt 28(5) le hábhar chásanna a 

thagann faoi alt 29.  Ina ainneoin sin, i gcinntí roimhe seo, e.g. Cás Uimhir 98049 a luaitear thuas, tá 

admhaithe ag m'Oifigse go dtéann coinníollacha alt 26(1)(a) agus (b) thar a chéile.  Anuas air sin, cé nach 

luaitear san Achta SF é, táimse den tuairim gur féidir ceisteanna faoi leas an phobail a thabhairt san 

áireamh agus deimhniú á dhéanamh cibé an mb'ionann faisnéis a nochtadh faoin Acht SF agus sárú ar 

dhualgas rúndachta.  Feictear domsa, dá bhrí sin, go dtagann an cheist faoi dhualgas rúndachta i gceist go 

nádúrtha agus gur cuí díriú uirthi in aon chás ina measann an comhlacht poiblí go bhfuil feidhm ag alt 

26(3).  Ina dhiaidh sin is uile, ní mór a admháin nach léir ar obair na gcomhlachtaí poiblí maidir le cinntí 

a dhéanamh faoi SF go mbítear ar aire faoi thrasnaíl idir a mbeadh dlite faoi alt 26(1)(a) agus (b).  

Eascraíonn an trasnaíl sin ón míniú teicniúil, dlí ar am téarma "rún" a bhfuil glactha agam leis chun críche 

an dá dhíolúine. 

 
Déanaim léirmhíniú ar "rún" (maidir le 'confidence' an Bhéarla) trí thagairt don sainmhíniú seo a leanas:  

"A confidence is formed whenever one party ('the confider') imparts to another ('the confidant') private or 

secret matters on the express or implied understanding that the communication is for a restricted 

purpose."("B" v. Brisbane North Regional Health Authority, (1994) 1 QAR 279, ag alt 45, ag baint 

sleachta as F. Gurry, "Breach of Confidence" in P. Finn (Eag.) Essays in Equity Law Book Company, 

1985, leath. 111).  Arna bhunú ar an sainmhíniú sin, meastar, ar an gcéad dul síos, go mbíonn eolas a 

thugtar faoi rún ag baint le cúrsaí príobháideacha nó rúnda seachas le faisnéis atá sochaite nó atá ar fáil go 

poiblí cheana féin, i.e. gur gá a shuíomh go bhfuil an cháilíocht rúndachta is gá ag gabháil leis an 

bhfaisnéis.  Ar an dara dul síos, ní foláir gur chun críche srianta nó teoranta an chumarsáid.  Ar an tríú dul 

síos, ní mór tuiscint a bheith ann gur chun críche srianta atá an fhaisnéis á cur in iúl. 

 

 



Alt 26(1)(a)  
Leagtar amach san alt seo ceithre cinn de choinníollacha nach mór a dtabhairt san áireamh agus breith á 

tabhairt cibé an bhfuil faisnéis díolmhaithe mar gheall ar rúndacht nó nach bhfuil, eadhon, (1) ní mór an 

fhaisnéis a bheith tugtha don chomhlacht poiblí i modh rúin, (2) ní mór bonn tuisceana idir an té a 

chuireann an fhaisnéis ar fáil agus an comhlacht poiblí go ndéileálfadh an comhlacht poiblí leis an 

fhaisnéis a chuirtear ar fáil mar fhaisnéis faoi rún, (3) gur dócha, dá nochtfaí an fhaisnéis, go ndéanfaí 

dochar do thabhairt faisnéise eile dá shamhail don chomhlacht san am atá le theacht, agus (4) go bhfuil sé 

tábhachtach don chomhlacht go leanfaí d'fhaisnéis eile dá shamhail den sórt sin a thabhairt don 

chomhlacht.  Mar gheall ar an gcaoi a gcuirtear an fhoráil sin, tá mé cinnte nach mór gach ceann de na 

coinníollacha sin a shásamh sula mbeadh údar le breith go ndéanfaí taifead a dhíolmhú faoi alt.  

 
Sa chás seo níor tháinig mé ar aon fhianaise go mbeadh údar le breith go raibh de bhonn tuisceana 

intuigthe idir an té a chuir an fhaisnéis ar fáil agus an té a fuair an fhaisnéis go gcaomhnófaí rúndacht an 

eolais.  Tá mé cinnte gur léiriú nach raibh comhthuiscint mar sin maidir le rúndacht i réim go raibh 

beartaithe ag an Roinn an fhaisnéis a nochtadh ós é mo thuairim go mbeadh beartú faisnéis a nochtadh 

agus a mheas gur faisnéis faoi rún an fhaisnéis sin ag teacht in aghaidh a chéile.  Chomh maith leis sin, ní 

ghlacaim leis gur de réir réalachas a áitiú go bhfágfadh an fhaisnéis a bhaineann le hábhar sna taifid a 

nochtadh go ndiúltódh an [comhlacht] tráth is faide anonn faisnéis a chur ar fáil a bheadh iarrtha ag an 

Roinn, go háirithe ó tá dlite [ar an gcomhlacht] de réir reachtaíochta faoi alt [..] den Acht [...] faisnéis den 

sórt sin a chur ar fáil.  Sílim dá réir sin nach sásaítear an dara tástái lná an tríú tástáil ar alt 26(1)(a).  Ó tá 

mé den tuairim go bhfuil péire den cheithre thástáil ar an bhforáil nach sásaítear agus gur gá gach ceann 

de an ceithre cinn a shásamh sula mbeadh údar le breith taifead a dhíolmhú, tugaim de bhreith nach 

faisnéis dhíolmhaithe faoi alt 26(1)(a) atá inti. 

 

 

Alt 26(1)(b). 
Tá á áitiú ag aturnaetha na n-iarratasóirí freisin gur taifid dhíolmhaithe na taifid faoi alt 26(1)(b).  

Díolúine sainordaithe atá i gceist le hAlt 26(1)(b) a bhfuil feidhm aige sa chás "gurbh ionann nochtadh na 

faisnéise lena mbaineann agus sárú dualgais rúndachta dá bhforáiltear le foráil de chomhaontú nó 

d'achtachán (seachas foráil a shonraítear i gcolún (3) den Tríú Sceideal d'achtachán a shonraítear sa 

Sceideal sin) nó thairis sin le dlí". 

 
Ba é breith an té a dtáinig mise i gcomharbacht air i gcás Mark Henry (Cás Uimh. 98188) agus i gcás 

Henry Ford (Cás Uimh. 98049), a luann aturnaetha na n-iarratasóirí sna haighneachtaí a cuireadh faoi 

bhráid m'Oifigese go raibh trí cinn de thosca tástála nach mór bheith dá réir go ndeimhneofaí go raibh 

dualgas rúndachta i gceist mar a fhoráiltear dó in alt 26(1)(b).  Eascraíonn na tosca tástála sin ón gciall 

theicniúil dlí leis an téarma "rún" (nuair is ionann leis an téarma "confidence" sa Bhéarla) ar ghlac seisean 

leis, agus lena n-aontaímse, chun críche alt 26(1)(a) agus (b).  Glacann aturnaetha na n-iarratasóirí leis go 

leagtar síos na tosca tástála cuí a thugtar i bhfeidhm agus socrú á dhéanamh ar tharla sárú ar dhualgas 

rúndachta cothromais sa chás Coco v. A. N. Clark (Engineers) Limited F.S. R.415 (a nglactar leis gur 

léiriú atá ann ar dhlí na hÉireann maidir leis an ábhar - féach, e.g., House of Spring Gardens Limited v. 

Point Blank Limited [1984] I.R 611). Dlitear de réir na dtosca tástála:  

 

(1) go mbeadh an cháilíocht rúndachta ba ghá ag dul leis an bhfaisnéis;  

(2) gur cuireadh an fhaisnéis in iúl i gcúinsí lenar leagadh síos dualgas rúndachta;  

(3) go mbeadh úsáid neamhúdaraithe as an bhfaisnéis sin docharach don pháirtí a chuir in iúl í. 

 

Tá leagtha amach agam cheana thuas an léirmhíniú a thugaim ar an téarma "rún" agus sna cúinsí atá i 

gceist agus nuair a thugtar san áireamh go gceanglaítear ar sholáthraithe seirbhíse poiblí bheith freagrach 

as an úsáid as cistí poiblí, nílim den tuairim gur féidir le faisnéis faoin tuarastal agus na bónais a íocaíodh 



as cistí poiblí dá sórt le hoifigeach a bhí ag déanamh fónaimh le feidhm seirbhíse poiblí bheith ar an 

gcáilíocht rúndachta ba ghá chun bonn a chur faoi dhualgas rúndachta (an chéad toisc tástála), go háirithe 

sa chas go bhfuil beartaithe ag an gcomhlacht a fuair an fhaisnéis, an Roinn, an fhaisnéis sin a scaoileadh 

amach.  Ar an gcúis chéanna, ní feictear dom gur féidir go mbeadh dualgas rúndachta leagtha ar an Roinn 

i ndáil leis an bhfaisnéis seo (an dara toisc tástála). 

Áitíonn aturnaetha na n-iarratasóirí go leagtar dualgas rúndachta i ndáil leis an bhfaisnéis mar gheall gur 

cuireadh an fhaisnéis ar aghaidh chuig an Aire i litir a raibh "STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL" 

marcáilte uirthi.  Ina ainneoin sin, tá i mo thuairimse dóthain cásdlí ann a chuireann bonn treise faoin tátal 

nach leor lipéad dá shórt, nuair nach bhfuil fianaise eile ar fáil ar an gcáilíocht rúndachta is gá, chun 

dualgas rúndachta a leagan i ndáil leis na taifid a bhaineann le hábhar.  

Sa chás "B" v Brisbane a luaitear thuas, dhírigh an Coimisinéir i Queensland mion go maith ar an gceist 

seo agus luaitear in alt 91 " [The] confiders conduct cannot unilaterally and conclusively impose an 

obligation of confidence... merely labelling information as "confidential"will not confer it with the 

necessary quality of confidence if it lacks the requisite degree of secrecy or inaccessibility.. labelling of 

this kind(assuming it reflects the confider's genuine consideration of the nature of the information and of 

the need for restrictions on its use by the confidant, and is not simply routine rubber-stamping without  

genuine consideration) will ordinarily constitute a relevant factor to be evaluated, in the light of the 

relevant circumstances, in determining whether an enforceable obligation of confidence is imposes, but it 

will not.frequently, by itself, be conclusive of the issue. Indeed, properly construed according to its 

context, a confidential"marking on a letter or other document may not have been intended at all by the 

author to relate to the imposition of enforceable obligations of confidence: it may merely indicate....., that 

the author of the document wished it to reach its address without being opened by an intermediary". 

I ndáil leis an dara toisc tásctála, is í an cheist nach mór dom cinneadh uirthi an den réasúnacht i ngach 

cás an tnúth a bhí ag an iarratasóir go mbeadh ceangailte ar an Roinn sonraí an luach saothair a choinneáil 

faoi rún.  Sa chás "B" v Brisbane (a luaitear thuas) dhírigh an Coimisinéir i Queensland go sonrach ar an 

toisc tástála an raibh a fhios ag an té a fuair faisnéis nó ar cheart go mbeadh ar eolas ag an té sin gur chun 

críche teoranta a cuireadh faisnéis in iúl agus cibé an den réasúnacht i ngach cás an tnúth a bhí ag an té a 

chuir faisnéis in iúl le rúndacht ina leith.  Is é mo thuairimse, tráth a raibh an tAcht SF i bhfeidhm ar feadh 

tréimhse ab fhaide ná 10 mbliana, go mbeadh na hiarratasóirí agus a gcuid comhairleoirí ar an eolas go 

maith faoin iliomad breith trína gcuirtear bonn faoin bprionsabail nach ceart agus nach féidir íocaíochtaí 

le daoine aonair ó chistí poiblí i.e. airgead an cháiníocóra, a choinneáil faoi rún.  Is comhartha páirt an 

Aire i gceadú na suimeanna gur córas seo nach gearr ar chor ar bith le córas a bheadh i bhfeidhm i ndáil le 

feidhmeannach i gcuideachta san earnáil phríobháideach agus tá mé cinnte gurb é an gnáthnós sa tír seo le 

blianta maithe anuas cead a thabhairt don phobal chomh maith leis na comhlachtaí éagsúla trína ndéantar 

maoirseacht ar an gcaiteachas poiblí teacht a bheith acu ar eolas faoi luach saothair oibrithe san earnáil 

phoiblí.  Is prionsabail bunaithe go maith faoin tráth seo gur gá follasacht agus freagracht i ndáil leis an 

úsáid a bhaintear as cistí poiblí.  Dá réir sin, ba chóir gur lú an tnúth a bheadh ag an té a mbeadh airgead 

poiblí á fháil aige le rúndacht i ndáil leis an airgead sin.  Ar an gcaoi chéanna, is léir (agus bheadh na 

hiarratasóirí ar an eolas faoi seo) nach bhfoilsítear leis na suimeanna a nochtaítear sna taifid sonraí ar bith 

faoi na spriocanna gnóthúcháin a leagadh síos don iar-POF ná faoi chomh maith nó a mhalairt agus a 

d'éirigh leis ina mbaint amach.  Dá réir sin, ní léir dom go mbeadh ionchas den réasúnacht ag an iar-POF 

le rúndacht i ndáil le taifid nach bhfuil aon mheastóireacht feidhmiúcháin mar chuid díobh ar a chuid 

scileanna pearsanta ná ar ar bhain sé amach ná ar aon ghné dá shaol príobháideach.  

 

Ó tharla go bhfuilim den tuairim nach sásaítear an chéad ghné ná an dara gné de na trí choinníoll 

a bhainfeadh le dualgas rúndachta, tá mé cinnte nach bhfuil feidhm ag alt 26(1)(b) i ndáil leis an 

bhfaisnéis agus tugaim breith dá réir.  Fágann dá réir sin nach ga dom an tríú gné a thabhairt faoi 

mheas, eadhon go mbeadh an fhaisnéis a scaoileadh amach faoi SF ina úsáid neamhúdaraithe as 



an bhfaisnéis.  Ina dhiaidh sin féin, dá mbeadh orm sin a dhéanamh, is é a bheadh de thuairim 

agam nach bhfuil cás ar bith curtha chun cinn go mbeadh údar le háitiú sa chás seo go mbeadh 

nochtadh na faisnéise neamhúdaraithe. 

Ó táim den tuairim nach faisnéis dhíolmhaithe í ag teacht le halt 26(1)(a) ná (b), ní gá dom 

dáiríre a thabhairt faoi mheas an bhfuil feidhm ag alt 26(3).  Ina ainneoin sin, is dóigh liom gur 

fiú ar mhaithe leis an gcríochnúlacht an fheidhm leas an phobail a thabhairt faoi mheas. Pléitear 

leis an ábhar sin thíos. 

 

Leas an Phobail - alt 26(3). 
Foráiltear faoi Alt 26(3) an Achta SF nach bhfuil feidhm ag na díolúintí a luaitear in alt 26(1) i ndáil le 

cás " inarb é tuairim an chinn lena mbaineann gurbh fhearr, tríd is tríd, a dhéanfaí leas an phobail trí 

ghéilleadh don iarraidh ... ná trí dhiúltú géilleadh di". 
 

Cúrsaí a bhaineann le Leas an Phobail. 
Ní mór chun alt 26(3) a chur i bhfeidhm na leasa éagsúla a bheadh ag an bpobal as an taifead áirithe a 

nochtadh chomh maith leo sin a bhfónfaí dóibh tríd an taifead a choinneáíl siar a shonrú.  Ní mór ansin 

ualú coibhneasachta a chur i bhfeidhm i leith na leas poiblí a théann in aghaidh a chéile agus breith a 

thabhairt cé acu tacar leas poiblí lena sáraítear na leasa eile.  Ina dhiaidh sin féin, agus measúnú á 

dhéanamh mar gheall ar leas an phobail, is cuí agus is cóir dom an tuairim a chur in iúl nach mór an 

dearcadh go bhfuil, i bprionsabail, agus cúinsí eacnamaíochta mar atá faoi láthair, oiread faisnéise agus is 

féidir a chur ar fáil don phobal faoin luach saothair a fhaigheann daoine sinsearacha san earnáil phoiblí go 

ginearálta go mór chun leas an phobail.  Chomh maith leis sin, fóntar go mór ar mhaithe le leas an phobail 

nuair a chinntítear an leibhéal follasachta is mó is féidir i ndáil leis an gcaoi a dtugann comhlachtaí atá ag 

cur seirbhísí ar fáil don phobal nó ar a son cuntas ar chaiteachas na gcistí poiblí.  Is é mo thuairim go 

háirithe go ndéantar leas an phobail le follasacht dá shórt trína chinntiú go mbíonn beartaíocht gach 

soláthraí seirbhísí a mbíonn ciste poiblí lena n-aghaidh á dhéanamh ar bhealach lena mbaineann an 

cothrom, an fhollasacht agus an chuntasaíocht. 
 

Leag an tUasal Murnane amach na tosca a mheas seisean a bheith oiriúnach i ndáil le déileáil le 

leas an phobail maidir le faisnéis a nochtadh i gcomhthéacs alt 26(3) agus níl aon chall domsa dá 

réir sin iad a lua anseo an athuair.  Áitíonn aturnaetha na n-iarratasóirí, ainneoin a gcuid tuairimí 

faoi alt 26(1)(b) agus alt 26(1)(a), gur fearr a fhóntar ar mhaithe le leas an phobail trí dhiúltú 

géilleadh don iarraidh ná trí ghéilleadh di. 

 

Argóintí maidir le Leas an Phobail i bhfábhar Faisnéis a Nochtadh.  

Measaim gurb iad seo a leanas, go hachomair, na tosca is mó maidir le leas an phobail lena 

gcuirtear i bhfábhar faisnéis a nochtadh sa chás seo:  

 leas an phobail maidir lena bheith ar chumas daoine den phobal a gcuid ceart faoin Acht 

SF a fheidhmiú i ndáil le taifid atá ar coimeád i gcomhlacht poiblí, an Roinn sa chás 

áirithe seo;  

 ceart an phobail cur leis an tuiscint a bheadh acu ar na cúiseanna le beartaíocht a 

dhéanann comhlacht poiblí;  

 leas an phobail maidir le fios a bheith ag daoine den phobal conas a chomhlíonann 

comhlacht poiblí na feidhmeanna a leagtar air, mar atá i gceist sa chás seo, na bearta a 



dhéantar d'fhonn cinntiú go ndéantar maoirseacht éifeachtúil ar chaiteachas poiblí i ndáil 

le faisnéis íogair nó rúnda atá ar coimeád ann; agus 

 leas an phobail maidir le muinín agus eolas a bheith ag daoine den phobal gur féidir le 

comhlachtaí poiblí, i gcur seirbhíse ar ardleibhéal ar fáil dóibh, faisnéis áirithe a bheadh 

íogair nó rúnda i ndáil le luach saothair a íoctar as cistí poiblí a bhaineann le comhlachtaí 

a chuireann seirbhísí ar fáil don phobal agus don Stát nó ar a son 

 

 

Argóintí maidir le Leas an Phobail i gCoinne Faisnéis a Nochtadh. 

Measaim gurb iad seo a leanas na tosca is mó maidir le leas an phobail lena gcuirfí i bhfábhar 

dhíolmhú na faisnéise (agus chuir aturnaetha na n-iarratasóirí an chuid is mó acu faoi bhráid mar 

bhonn treise faoin dearcadh acu nár cheart an fhaisnéis a scaoileadh amach):  

 leas an phobail maidir le cinntiú nach mbaintear úsáid as SF chun faisnéis rúnda lena 

mbaineann íogaire faoi leith mar gheall ar chomhlacht a chuireann seirbhísí ar fáil don 

Stát nó thar a cheann a ligean amach;  

 leas an phobail maidir le comhlachtaí atá ag promhadh seirbhísí don phobal nó ar a son, 

ar féidir leo comhfhreagras faoi rún i ndáil le faisnéis rúnda a chur chuig comhlachtaí 

poiblí, gan imní go bhfoilseofaí an fhaisnéis;  

 leas an phobail maidir le comhlachtaí poiblí a mbeadh leibhéal ard muiníne ag an bpobal 

go ndéanann siad faisnéis atá rúnda dáiríre agus a bhféadfadh a fhoilsiú cur isteach ar 

éifeachtúlacht an chomhlachta a chosaint go hiomlán óna nochtadh, agus 

 riachtanas na Roinne go mbeifí sa riocht gur féidir leanacht den mhonatóireacht ar 

chúrsaí luach saothair ar fud na hearnála poiblí agus na hearnála príobháidí ar bhonn 

rúndachta chomh fada agus is gá a dhéanamh ar an mbonn sin. 

 

Breithmheas agus Comhairle Chríochnúil.  
Admhaím gur gá teacht ar an gcothrom idir sonraí a nochtadh faoi luach saothair a íoctar as cistí poiblí 

agus an dochar a fheictear ag eascairt uaidh sin d'aturnaetha na n-iarratasóirí.  Ina dhiaidh sin féin, nuair 

atá tosca leas an phobail á meas in aghaidh a chéile, is ar na hiarratasóirí atá an dualgas a shuíomh nach 

fearr a dhéanfaí ar mhaithe le leas an phobail sa chás seo trí leibhéal an luach saothair ó chiste poiblí a 

íocaíodh le iar-POF chomhlachta a chomhlíonann feidhmeanna seirbhíse poiblí a scaoileadh amach.  

 

Tar éis na haighneachtaí a chuir aturnaetha na n-iarratasóirí faoi bhráid a mheas, agus mar gheall ar an 

tuairim atá agam go bhfuil ríthábhacht sa chás seo le freagracht cuntasaíochta na Roinne i ndáil leis an 

úsáid a bhaintear as cistí poiblí, dá mba ghá dom sin a dhéanamh, thabharfainn de bhreith gur fearr, trid 

agus tríd, a dhéanfaí leas an phobail trí nochtadh na faisnéise atá sna taifid.  Dá réir sin, thabharfainn de 

bhreith nach taifid dhíolmhaithe iad na taifid de bhun alt 26(3) an Achta SF.  Thabharfainn de bhreith 

chomh maith nach bhfuil an dualgas cruthúnais faoi alt 34(12) an Achta SF, faoina n-éilítear go léireofaí 

nach bhfuil údar le breith na Roinne cead a thabhairt teacht ar an bhfaisnéis, sásaithe ag aturnaetha na n-

iarratasóirí. 
 

 

Alt 27 - Faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de. 
Foráiltear mar seo a leanas san alt seo: 

 



" 27 -(1) Faoi réir fho-alt (2), diúltóidh ceann géilleadh d'iarraidh faoi alt 7 más rud é go bhfuil 

sa taifead lena mbaineann —  

(a) rúin trádála de chuid duine seachas an t-iarrthóir lena mbaineann, 

(b) faisnéis airgeadais, tráchtála, eolaíochta nó theicniúil, nó faisnéis eile a bhféadfaí le réasún 

a bheith ag súil leis go mbeadh de thoradh ar í a nochtadh caillteanas nó gnóchan airgeadais 

ábhartha don duine lena mbaineann an fhaisnéis, nó a bhféadfadh a nochtadh dochar a 

dhéanamh do staid iomaíochta an duine sin i seoladh na gairme nó an ghnó atá aige nó aici nó 

thairis sin ina shlí bheatha nó ina slí bheatha, nó 

(c) aisnéis a bhféadfadh a nochtadh dochar a dhéanamh do sheoladh nó do thoradh caibidlí 

conarthacha nó caibidlí eile ag an duine lena mbaineann an fhaisnéis."  

 

Tuairimí réamhfhiosrúcháin an Imscrúdaitheora. 
Chuir an tUasal Murnane in iúl d'aturnaetha na n-iarratasóirí gurbh é a thuairim réamhfhiosrúcháin nach 

raibh feidhm ag alt 27(1)(a) i ndáil leis an gceist ó tharla nach dóigh leis go raibh díolúine maidir le rúin 

trádála ag baint le hábhar na faisnéise atá i gceist sa chás seo.  Ar an dara dul síos, chuir sé in iúl dóibh 

nach é cineál na faisnéise bun na cúise maidir leis an toisc tástála i leith alt 27(1)(b) nó (c) agus gurb é 

cineál an dochair a d'fhéadfadh tarlú mar gheall ar a scaoileadh amach.  Ba é a thuairim nach raibh feidhm 

ag ceachtar den dá fho-alt, fo-alt 27(1)(b) ná fo-alt 27(1)(c) i ndáil leis an gceist agus fiú sa chás go 

raibh feidhm acu, gur fearr a dhéanfaí ar mhaithe le leas an phobail faoi mar a fhoráiltear dó faoi alt 27(3) 
le scaoileadh amach na faisnéise seachas a coinneáil siar. 
 

Dearcadh na Roinne. 
Ghlac an Roinn leis go bhféadfaí a cheapadh go dtiocfadh an díobháil atá á cur i gceist faoi alt 27(1)(b) i 

gcrích ach gur fearr a dhéanfaí ar mhaithe le leas an phobail tríd an bhfaisnéis a scaoileadh amach de réir 

alt 27(3).  Ba é tuairim na Roinne chomh maith nach bhfuil an [comhlacht] leithleach ar an gcaoi sin i 

ndáil le ceisteanna foirne dá sórt chomh mór agus go mbeadh údar leis na taifid a choinneáil siar ar an 

mbonn sin. 
 

Dearcadh na nIarratasóirí. 
Sna freagraí a thug aturnaetha na n-iarratasóirí ar na ceisteanna sin, luadh roinnt pointí, iad seo a leanas 

ina measc: 

 tá rúin trádála de chuid [an chomhlachta] sna taifid a cuireadh ar aghaidh chuig an Roinn.  

Áitítear nach gá léirmhíniú sa chiall chúng maidir le maoin intleachta a bhaint as an 

téarma "rúin trádála" agus gur féidir é a chur in úsáid maidir le próisis gnó.  Áitíodh gur 

léir sin ó bhreitheanna i gCúirteanna de leithéid chás State Street Bank sna Stáit 

Aontaithe trína dtugtar cosaint do phróisis gnó; 

 maidir leis na tosca tástála i ndáil le alt 27(1)(b) agus (c), áitítear go bhfuil tábhacht le 

nádúr na faisnéise agus le nádúr na díobhála a d'fhéadfadh tarlú mar gheall ar a ligean 

amach araon.  Áitítear gur den mhórthábhacht [don chomhlacht] a chuid caipitil 

intleachta a chaomhnú agus go ndéanfaí díobháil [don chomhlacht] nach bhféadfaí a 

theacht uaithi dá gcuirfí faisnéis a bhaineann leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin os 

comhair an phobail.  Áitítear dá réir sin go bhféadfadh caillteanas ábhartha airgid a 

theacht dá bharr ar [an gcomhlacht] nó go bhféadfaí dochar a dhéanamh do sheasamh 

iomaíochta [an chomhlachta] tríd an bhfaisnéis atá sna taifid a ligean amach;  

 áitíodh nach bhféadfaí an damáiste a leanfadh ó na taifid a ligean amach a mheas ar bhonn 

eimpíreach agus gur trí thagairt don réasúnaíocht a chuir [an comhlacht] féin chun cinn agus tríd 



sin amháin a d'fhéadfaí é a mheas.  I ndáil leis sin, déantar tagairt an athuair don fhianaise a thug 

an POF don Choiste um Chuntais Phoiblí.  I gcomhthéacs oiread an damáiste a d'fhéadfadh tarlú, 

comhairlíonn aturnaetha na n-iarratasóirí do m'Oifigse gan dul i mbaol a leithéid de dhamáiste 

ach ina ionad sin, caitheamh le meon aireach leis an bhfocal "bhféadfadh" i gcúinsí an cháis seo 

agus ar mhaithe le leas an phobail;  

 díríodh aird m'Oifige ar bhreitheanna an Choimisinéara Faisnéise roimhe seo i gcás Ms X 

agus an Roinn Airgeadais [cás uimhir 020311].  Sa chás sin, rinneadh sonraí faoi na 

cuspóirí aontaithe ba bhonn le híocaíochtaí a bhain le gnóthúchán a rinneadh le Rúnaithe 

Cúnta áirithe sa státseirbhís a dhíolmhú ó tharla gur thángthas ar an tuairim go raibh 

sonraí den sórt sin ina n-ábhar pearsanta maidir leis na hoifigigh a bhí i gceist mar gheall 

gur bhain an fhaisnéis lena gcuid inniúlachta  agus lena n-acmhainn gairmiúil, agus nár 

sáraíodh ceart príobháideachta na n-oifigeach a fuair na híocaíochtaí le leas an phobail i 

ndáil leis na sonraí a nochtadh;  

 easaontaíodh le comparáid a dhéanamh idir [an comhlacht] agus an earnáil phoiblí go 

ginearálta, agus  

 mheas siad go raibh tromachar nach cuí leagtha ag m'Oifigse ar thosca leas an pobail i 

ndáil le teacht ar chothromaíocht idir tosca a théann in aghaidh a chéile.  Áitíodh gur mó 

go mór an tromachar a bhaineann leis na tosca maidir le leas an phobail lena gcuirfí in 

aghaidh an fhaisnéis a nochtadh ná na tosca lena gcuirfí i bhfábhar a nochtadh, agus ní 

raibh glacadh leis go raibh sé go mór chun leas an phobail go bhfeicfí an chaoi ar phléigh 

an Roinn le ceist den tábhacht seo. 

 

 

Alt 27 - Torthaí. 
I ndáil leis an bpointe maidir le comparáid a rinne an tUasal Murnane idir [an comhlacht] agus 

comhlachtaí eile de chuid na hearnála poiblí go ginearálta, aontaímnach comhlacht poiblí chun críche an 

Achta SF [an comhlacht].  Ó tharla go bhfuil an dearcadh atá agam i leith bhaint na ceiste sin le hábhar an 

dlínse atá agam sa chás seo leagtha amach agam cheana, níl aon rún agam mo chuid réasúnaíochta faoin 

bpointe sin a leagan amach arís anseo. 

 

 

Alt 27(1)(a). 
Foráiltear leis an alt seo do dhiúltú géilleadh d'iarraidh lena mbaineann "rúin trádála de chuid duine 

seachas an t-iarrthóir lena mbaineann".  

 

I ndáil leis an gcéad phointe thuas de chuid aturnaetha na n-iarratasóirí is é leagan amach atá agam ina 

leith, ainneoin go léirítear leis na cásanna a luaigh siad go raibh cosaint ann do phróisis gnó, nár léiríodh 

go mbaineann an cás sin le faisnéis faoi thuarastal agus luach saothair iar-POF chomhlacht a mhaoinítear 

as cistí poiblí de leithéid [an chomhlachta].  Ní ghlacaim leis ach oiread go bhfeictear faoi láthair i 

gcomhthéacs na hÉireann gur rún trádála sonraí faoi luach saothair a nochtadh, agus ag teacht dom ar an 

tuairim sin, bhí aird agam agus d'aontaigh mé leis an mbreith faoi an ní is rún trádála ann faoi mar a chuir 

an Coimisinéir roimhe seo i bhfeidhm i gCás Uimhir 98049 agus i gCás Uimhir 98188.  Ins na cásanna 

sin, ghlac an Coimisinéir roimhe seo leis nach féidir sainmhíniú mionchruinn a thabhairt ar rún trádála 

ach tháinig sé ar an mbreith go bhféadfaí a áitiú go tréan gur rún trádála a bhí i bpraghasanna tairisceana 

le linn comórtas tairisceana a bheith ar siúl.  Ina ainneoin sin, d'fhéadfadh gur seal gearr a bhainfeadh le 

leibhéal rúndachta den chineál sin agus is i gcúinsí eisceachta amháin a ghlacfaí leis gur rún trádála atá i 

ngnóthaí praghasanna stairiúla.  Cé go n-áitíonn aturnaetha na n-iarratasóirí gur rún trádála de chuid [an 



chomhlachta] an luach saothair a tugadh d'iar-POF, níl aon fhianaise curtha ar fáil acu ar cheangal soiléir 

idir an luach saothair sin agus an ní, i mo thuairimse, a bhféadfaí a mheas le réasún gur rún trádála atá ann 

taobh istigh de bhrí alt 27(1)(a).  Tá mé den tuairim dá bhrí sin nach ionann taifid a bhaineann le luach 

saothair an iar-POF agus rúin trádála de réir alt 27(1)(a) an Achta SF. Tugaim breith dá réir. 

 

 

Alt 27(1)(b). 
Foráiltear leis an alt seo do dhiúltú géilleadh d'iarraidh lena mbaineann 

 

"faisnéis airgeadais, tráchtála, eolaíochta nó theicniúil, nó faisnéis eile a bhféadfaí le réasún a 

bheith ag súil leis go mbeadh de thoradh ar í a nochtadh caillteanas nó gnóchan airgeadais 

ábhartha don duine lena mbaineann an fhaisnéis, nó a bhféadfadh a nochtadh dochar a 

dhéanamh do staid iomaíochta an duine sin i seoladh na gairme nó an ghnó atá aige nó aici nó 

thairis sin ina shlí bheatha nó ina slí bheatha, nó".  

 
Áitíonn aturnatha na n-iarratasóirí, i bhfreagra ar an litir inar chuir an tUasal Murnane a chuid tuairimí 

réamhfhiosrúcháin in iúl, gur le nádúr na faisnéise atá an tábhacht mhór agus ceist díolúine faoi alt 

27(1)(b) faoi mheas, agus gurb í an cheist le tabhairt faoi mheas cibé an bhféadfadh, an tráth seo, an 

dochar ionchais faoi mar a chuirtear i gceist leis an díolúine a theacht de thoradh ar an bhfaisnéis sna 

taifid a nochtadh.  Áitíonn siad go bhféadfadh an díobháil a chuirtear i gceist in alt 27(1)(b) a theacht de 

thoradh ar luach saothair an iar-POF a nochtadh.  Áitítear freisin gur den riachtanas [don chomhlacht] a 

chuid caipitil intleachta a choinneáil slán, ó tharla, mura gcoinnítear, go ndéanfaí damáiste doleasaithe dó 

trí fhaisnéis maidir leis an iar-POF a fhoilsiú don phobal.  I dtaca leis an tuairim sin, luaigh aturnaetha na 

n-iarratasóirí breith an Choimisinéara roimhe seo i gcás Ms X agus an Roinn Airgeadais [Cás Uimh. 

020311]. 

 
Ar na haighneachtaí a chuir aturnaetha nan-iarratasóirí a thabhairt faoi mheas agus ar na taifid a scrúdú 

dom, ní léir dom go dtiocfadh díobháil den sórt sin de bharr an fhaisnéis a iarradh a ligean amach.  Is é 

mo thuairimse nach bhfuil léirithe ag aturnaetha na n-iarratasóirí go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil go 

dtarlódh an dochar doleasaithe a shonraítear sna haighneachtaí a chuir siad faoi bhráid mar gheall ar an 

bhfaisnéis atá sna taifid a nochtadh.  Tá mé den tuairim dá bhrí sin nach faisnéis dhíolmhaithe faoi réir alt  

27(1)(b) an fhaisnéis sna taifid.  I ndáil leis an gcás a luaigh aturnaetha na n-iarratasóirí a raibh baint aige 

leis an Roinn Airgeadais, bhain an bhreith a tugadh sa chás sin le hinniúlacht nó le cumas agus le 

gnóthúchán státseirbhíseach aonair a mheas seachas le sonraí faoi íocaíochtaí tuarastail áirithe.  Tá sin 

éagsúil leis an gcás seo ó tharla nach léirítear aon ní mar gheall ar fheidhmiúchán le leibhéal an tuarastail 

nó na mbónas a íocaíodh le POF [an chomhlachta] mar gheall nach bhfuil aon ní sna taifid lena sonrófaí 

an chaoi a ndearnadh an bónas a ríomh taobh amuigh den chéatadán den tuarastal ar ar bunaíodh an 

bónas.  Dá bhrí sin, aontaím le tuairimí réamhfhiosrúcháin an Uasail Murnane nach bhfuil feidhm ag alt 

27(1)(b) i ndáil leis an gcás seo agus tugaim breith dá réir. 

 

 

Alt 27(1)(c). 
Bíonn feidhm ag an alt seo i ndáil le taifead ina bhfuil 

 

“(c) faisnéis a bhféadfadh a nochtadh dochar a dhéanamh do sheoladh nó do thoradh caibidlí 

conarthacha nó caibidlí eile ag an duine lena mbaineann an fhaisnéis." 
 
Áitíonn aturnaetha na n-iarratasóirí, ar an mbealach céanna leis na hargóintí faoi alt The 27(1)(b) thuas, 

gurb í an cheist le tabhairt faoi mheas cibé an bhféadfadh, an tráth seo, an dochar ionchais faoi mar a 



chuirtear i gceist leis an díolúine a theacht de thoradh ar an bhfaisnéis sna taifid a nochtadh.  Áitítear go 

háirithe gur den ríthábhacht [don chomhlacht] go gcosnódh sé an meitheal foirne agus go bhféadfadh 

nochtadh na faisnéise dochar a dhéanamh do chaibidlíocht san am atá le theacht a mbeadh páirt ag [an 

gcomhlacht] ann go háirithe maaidir le cúrsaí foirne den chineál sin.  Ag teacht leis na breitheanna a 

thugaim thuas i ndáil le halt 27(1)(b), ní fheictear dom go bhfuil aon fhaisnéis sna taifid a mbeadh a 

gcuirtear i gceist leis an díolúine de thoradh orthu agus níor cuireadh aon fhianaise ar fáil dom ach oiread 

a léireodh chun mo shástachta cé na caibidlí faoi leith, más ann dóibh, a mbeadh tionchar an 

mhíbhuntáiste orthu ó fhaisnéis stairiúil den chineál seo a nochtadh an tráth seo anois.  Tá mé dá bhrí sin 

den tuairim nach faisnéis dhíolmhaithe faoi réir alt 27(1)(c) an fhaisnéis sna taifid.   Tugaim breith dá réir.  

 
Dá bhrí sin, ó tharla go bhfuilim den tuairim nach bhfuil feidhm ag aon cheann d'fhorálacha alt 27(1) i 

ndáil leis an gceist seo, ní gá dom na forálacha faoi alt 27(3) an Achta SF a thabhairt faoi mheas.  Ina 

ainneoin sin, ar mhaithe leis an gcríochnúlacht, tabharfaidh mé feidhmiú shárú leas an phobail i 

gcomhthéacs alt 27(3) faoi mheas. 

 

 

Leas an Phobail - alt 27(3). 
Tá an tástáil maidir le leas an phobail faoi alt 27(3) cosúil leis an gceann faoi alt 26(3).  Foráiltear ann 

nach bhfuil feidhm ag fo-alt 27(1) i ndáil le cás "inarb é tuairim an chinn lena mbaineann gurbh fhearr, 

tríd is tríd, a dhéanfaí leas an phobail trí ghéilleadh don iarraidh ... ná trí dhiúltú géilleadh di".  Ó tharla 

gur leag mé amach sa phlé ar alt 26(3) an tuairim atá agam faoin gcaoi ar cheart go ginearálta an tástáil 

maidir le leas an phobail a chur i bhfeidhm, ní gá dom an tuairim sin a thabhairt anseo an athuair. 

 
Iarrann aturnaetha na n-iarratasóirí ar m'Oifigse meon aireach a bheith againn i ndáil le alt 27 a chur i 

bhfeidhm agus áitíonn siad gur fearr, tríd agus tríd, a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail trí dhiúltú 

géilleadh don iarratas ar theacht ar fhaisnéis ná trí ghéilleadh dó.  Rinne an tUasal Murnane cheana na 

tosca a mheas seisean a bheith oiriúnach nuair atáthar ag díriú ar cheist leas an phobail maidir le faisnéis a 

nochtadh i gcomhthéacs alt 27(3) sa chaoi agus nach bhfuil aon ghá domsa iad ar fad a lua an athuair 

anseo, ach pléim go hachoimair thíos leis an méid a mheasaim a bhaineann le hábhar chúinsí an cháis seo. 
 
Argóintí maidir le Leas an Phobail i bhfábhar Faisnéis a Nochtadh. 

Bheadh an chuid seo a leanas ar chuid de na hargóintí:   

 leas an phobail maidir lena bheith ar chumas daoine den phobal a gcuid ceart faoin Acht SF a 

fheidhmiú i ndáil le taifid atá ar coimeád i gcomhlacht poiblí, an Roinn sa chás áirithe seo;  

 leas an phobail maidir le muinín agus eolas a bheith ag daoine den phobal gur féidir le 

comhlachtaí poiblí, i gcur seirbhíse ar ardleibhéal ar fáil dóibh a mbíonn ciste poiblí á chur ar fáil 

dó tríd an Státchiste, faisnéis áirithe a bheadh íogair nó a bhainfeadh le cúrsaí tráchtála, a 

bhaineann le comhlachtaí a chuireann seirbhísí ar fáil don phobal agus don Stát nó ar a son; agus 

 leas an phobail maidir le cur leis an macántacht agus leis an bhfollasacht a bhaineann le próisis 

oibre an rialtais, caiteachas san áireamh (go háirithe i ndáil le cistí poiblí sainiúla a chuirtear ar 

fáil [don chomhlacht] tríd an Lárchiste), i ndáil le luach saothair Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin 

nó cheannasaithe Áisínteachtaí Stáit agus cúinsí eacnamaíochta mar atá. 

 
Argóintí maidir le Leas an Phobail i gCoinne Faisnéis a Nochtadh.  

I measc na dtosca seo, (ar chuir aturnaetha na n-iarratasóirí an chuid is mó acu faoi bhráid mar bhonn 

treise faoin dearcadh acu nár cheart an fhaisnéis a scaoileadh amach), bheadh an chuid seo a leanas:  

  



 an gá atá lena chinntiú nach mbaintear úsáid as SF chun faisnéis tráchtála lena mbaineann íogaire 

faoi leith mar gheall ar chomhlacht a chuireann seirbhísí ar fáil don Stát nó thar a cheann, nach 

dtagann faoi réir SF a ligean amach ó tharla gur ríbheag, más ar chor ar bith é, a chuirfí chun cinn 

tuiscint níos forleithne nó follasacht na cuntasaíochta maidir le caiteachas chistí poiblí ar an luach 

saothair d'aon oifigeach poiblí sinsearach; 

 leas an phobail maidir le cinntiú nach ndéantar taifid a scaoileadh amach nach nochtaítear aon ní 

ábhartha iontu i ndáil le déanamh a chuid feidhmeanna ag an gcomhlacht poiblí (an Roinn) ná le 

cúiseanna le bearta a rinneadh a bhféadfadh tionchar míbhuntáiste a bheith as ar [an gcomhlacht], 

ina iomláine;  

 leas an phobail maidir le faisnéis nach gcuireann aon eolas faoin gcaoi a ndearna an Roinn a cuid 

feidhmeanna i gceadú an luach saothair don iar-POF in iúl don iarrthóir ná don phobal i gcoitinne 

a chosaint ar a ligean amach, agus  

 leas an phobail maidir le riachtanas na Roinne go mbeifí sa riocht gur féidir leanacht den 

mhonatóireacht ar chúrsaí luach saothair ar fud na hearnála poiblí agus na hearnála príobháidí a 

chaomhnú chomh fada agus is gá sin a dhéanamh ar bhonn tráchtála, go háirithe i ndáil le 

foireann [an chomhlachta]. 

 

 

Breithmheas agus Comhairle Chríochnúil. 
Sa chás seo, tá an chothromaíocht sin curtha san áireamh agam nach foláir a thabhairt i gcrích i 

ndáil le sonraí faoi luach saothair a íoctar as cistí poiblí a nochtadh agus an dochar ionchais a 

thugann aturnaetha na n-iarratasóirí i gceist.  Ina dhiaidh sin féin, is ar an iarratasóir a chuirtear 

an dualgas faoi alt 34(12)(a) a shuíomh gur fearr a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail tríd an 

bhfaisnéis sna taifid a choinneáil siar ná mar a dhéanfaí tríd an bhfaisnéis a ligean amach.  

Aithním gur mór an leas don phobal a chinntiú go gcaomhnaítear seasamh [an chomhlachta] 

agus go leantar ag mealladh foireann feidhmiúcháin ardcháilithe le scileanna  bpobal as cinntiú 

agus go mbeifí i riocht tuarastail a thairiscint lena ndéanfaí iomaíocht mhaith sa mhargadh, ionas 

go ndeimhnítear an ról tábhachtach atá aige i ngeilleagar na hÉireann, go háirithe agus cúinsí 

airgeadais mar atá faoi láthair.  Ina ainneoin sin, ní áitítear orm go mbeadh tionchar an 

mhíbhuntáiste ar aon cheann de na ceisteanna sin ó nochtadh na faisnéise.  Ní deimhin liom ach 

oiread gur ábhar atá an-íogair ó thaobh cúrsaí tráchtála go ginearálta de an méid atá sna taifid.  

 

Seo a leanas an tuairim atá agam maidir le pointí a tharraing aturnaetha na n-iarratasóirí aníos go 

sonrach: 

 Glacaim leis nach ndéantar leis an bhfaisnéis atá sna taifid a nochtadh as féin sonraí faoi 

réasúnaíocht na Roinne i ndáil le luach saothair an iar-POF a fhoilsiú.  Ina dhiaidh sin 

féin, níl sin as féin ina údar le taifead a iarradh faoin Acht SF a dhíolmhú.  

 Ní bhaineann le hábhar maidir le cothromaíocht idir leas an phobail mar atá á mheas 

agam nach léirítear sna taifid aon anailís i ndáil le figiúirí an luach saothair a cheadaidh 

an tAire ná comparáid leis an luach saothair ag feidhmeannaigh sinsearacha eile in 

eagraíochtaí státmhaoinithe.  Is é an ní a bhaineann le hábhar gur as cistí poiblí a íocaíodh 

an tuarastal agus na bónais atá i gceist agus sin i ndáil le seirbhísí a chur ar fáil ar son an 

phobail. 

 Ag éirí ón bpointe roimhe seo, is cuma, i mo thuairimse, an í an Roinn nó [an comhlacht] 

a rinne an luach saothair a íoc, ó tharla gur comhlacht le maoiniú poiblí atá i mbun 



seirbhíse poiblí iad araon.  Fágann sin nach mbaineann le hábhar ach oiread gur 

comhlacht nach dtagann faoi scáth an Achta SF a rinne ach saothair a íoc. 

 
Tar éis na haighneachtaí a chuir aturnaetha na n-iarratasóirí faoi bhráid a thabhairt faoi mheas, agus mar 

gheall ar dearcadh atá agam gur den mhórthábhacht sa chás seo freagracht cuntasaíochta na Roinne 

maidir leis an úsáid as cistí poiblí, dá éileofaí orm sin a dhéanamh, thabharfainn de bhreith gur fearr, tríd 

agus tríd, a dhéanfaí ar mhaithe le leas an phobail dá nochtfaí an fhaisnéis atá sna taifid.  Dá réir sin, 

thabharfainn de bhreith nach taifid dhíolmhaithe faoi alt 27(3) an Achta SF iad na taifid.  Thabharfainn de 

bhreith chomh maith nár éirigh le aturnaethe na n-iarratasóirí an dualgas cruthúnais faoi alt 34(12) an 

Achta SF a chomhlíonadh trína léiriú nach raibh údar le breith na Roinne cead a ligean ar mhaithe le leas 

an phobail teacht a bheith ar an bhfaisnéis atá i gceist. 
 

 

Alt 28- Faisnéis Phearsanta.  
Foráiltear faoi alt 28(1) an Achta SF go ndiúltóidh ceann comhlachta poiblí teacht a bheith ar thaifead, 

más é tuairim an chinn go nochtfaí faisnéis phearsanta agus sin murar tábhachtaí leas an phobail i 

nochtadh na faisnéise ná ceart chun príobháideachta an duine aonair lena mbaineann an fhaisnéis (alt 

28(5)).  Aontaíonn an Roinn agus aturnaetha na n-iarratasóirí gur faisnéis phearsanta an fhaisnéis i ndáil 

le luach saothair an iar-POF.  Tar éis dom an cheist a thabhairt faoi mheas, aontaím go dtagann an 

fhaisnéis leis an gcéad chuid den sainmhíniú ar fhaisnéis phearsanta in alt 2(1) an Achta SF, eadhon:  

 

" faisnéis faoi dhuine aonair inaitheanta — 

(a) nach mbeadh ar eolas, go hiondúil, ach amháin ag an duine aonair nó ag daoine de theaghlach an 

duine aonair nó ag cairde an duine aonair ..."  

 

Tá mé cinnte dá réir sin go bhféadfadh go mbeadh na taifid inghlactha maidir lena ndíolmhú faoi alt 

28(1).  

 

Tá an díolúine faoi alt 28(1) faoi réir ag an leas poiblí mar a fhoráiltear dá chur i bhfeidhm faoi alt 28(5).  

Tugaim an cheist sin faoi mheas anseo síos. 

 

 

Leas an Phobail - alt 28(5)  
Fóráiltear mar seo a leanas san alt seo: 

 

"(5)  I gcás gurb é tuairim an chinn lena mbaineann, maidir le hiarraidh faoi alt 7 a ndiúltófaí 

géilleadh di faoi fho-alt (1) murach an fo-alt seo — 

 

(a) gur tábhachtaí, tríd is tríd, leas an phobail go ngéillfí don iarraidh ná leas an phobail go 

gcosnófaí ceart chun príobháideachta an duine aonair lena mbaineann an fhaisnéis, nó  

 

(b) go rachadh sé chun tairbhe don duine aonair réamhráite, tríd is tríd, dá ngéillfí don iarraidh, 

 

féadfaidh an ceann, faoi réir alt 29, géilleadh don iarraidh." 

 
Níor cuireadh aon argóint chun cinn go rachadh nochtadh na dtaifead atá i gceist chun tairbhe don iar-

POF, agus ní fheicim aon bhunús le cinneadh dá réir sin.  Ar an mbunús sin, tugaim de bhreith nach 

bhfuil feidhm ag alt 28(5)(b) i ndáil leis an gcás seo.  Ní foláir dom dá bhrí sin a thabhairt faoi mheas ar 

cheart an fhaisnéis atá sna taifid a nochtadh ar mhaithe le leas an phobail de réir alt 28(5)(a).  



 

Is gá chun alt 28(5)(a) a chur i bhfeidhm teacht ar an gcothromaíocht nuair a chuirtear cineálacha éagsúla 

de leas an phobail a dhéanfaí leis an bhfaisnéis áirithe ata sna taifid a nochtadh in aghaidh leas an phobail 

maidir le ceart príobháideachta an té lena mbaineann an fhaisnéis a chosaint.  Leag an tUasal Murnane 

amach, sna tuairimí réamhfhiosrúcháin a chuir sé chuig na páirtithe, na tosca maidir le leas an phobail a 

mheas seisean a bhaineann le hábhar agus ní fheictear dom go bhfuil aon ghá agamsa lena lua arís anois.  

Tá á áitiú go tréan ag aturnaetha na n-iarratasóirí gur fearr a dhéanfaí leas an phobail dá ndiúltófaí 

géilleadh don iarraidh ná dá ngéillfí dó. 
 
Baineann na tosca maidir le leas an phobail lena gcuirfí i bhfábhar nochtadh na faisnéise faoi mar a 

tugadh faoi mheas cheana i gcomhthéacs alt 26 agus alt 27 thuas le hábhar chomh maith agus feidhm alt 

28(5)(a) faoi mheas.  Chomh maith leo sin, is dóigh go mbaineann leas an phobail go tréan le léiriú ó 

chomhlachtaí poiblí go mbítear freagrach i ndáil leis an úsáid as cistí poiblí trí fhaisnéis a nochtadh faoin 

luach saothair a fhaigheann duine nuair is as cistí poiblí den sórt sin a íoctar é. 
 
Bheadh de thromachar in aghaidh an fhaisnéis a nochtadh i gcomhthéacs alt 28(5) leas suntasach an 

phobail maidir le príobháideacht an iar-POF a chosaint taobh istigh de thimpeallacht [an chomhlachta] a 

nglacaim leis gur bhain íogaire go leor agus iomaíocht ghéar léi.  Tugann aturnaetha na n-iarratasóirí le 

fios sna haighneachtaí a chuir siad faoi bhráid nach bhfuil aon aontú maidir leis an bhfaisnéis sna taifid a 

nochtadh agus gur cheart príobháideacht a gcuid cliant a chosaint.  Áitítear gur léir gur tábhachtaí na tosca 

lena gcuirtear in aghaidh nochtadh na faisnéise ar fhorais leas an phobail faoi alt 28(5) an Achta SF ná na 

tosca lena gcuirfí ina fhábhar.  Áitítear freisin gur laige go mór na tosca lena gcuirfí i bhfabhar nochtadh 

na faisnéise i gcúinsí áirithe a bhaineann leis an gcás seo ná mar a tharlódh iad i gcás comhlachtaí poiblí a 

thagann faoi scáth an Achta SF. 
 

 

Measúnú maidir leis an leas is mó don phobal. 
Tá mé den tuairim gurb é leas láidir an phobail meas ar an gceart chun príobháideachta agus go 

bhfuil aitheantas ina leith sin sa Teideal Fada (sa tagairt do "rochtain a bheith acu, a mhéid is 

féidir é i gcomhréir le leas an phobail agus leis an gceart chun príobháideachta") agus san 

fhoclaíocht in alt 28 féin.  Tagann gné de dhlí an bhunreachta i gceist chomh maith leis an gceart 

chun príobháideachta in Éirinn.  Ní chuirtear cearta príobháideachta de leataobh mar sin ach 

amháin sa chás go bhfuil leas an phobail mar a bhfónfaí dó trí ghéilleadh d'iarraidh (agus sárú ar 

na cearta sin) chomh mór agus gur tábhachtaí sin ná leas an phobail maidir leis an gceart chun 

príobháideachta a luaitear sa bhunreacht a chosaint.  Ina ainneoin sin, ní cosaint dhearfa 

dhaingean an chosaint d'fhaisnéis phearsanta faoi alt 28 agus luaitear cásanna eisceachta, leas an 

phobail ina measc.  Éilítear leis an toisc tástála faoi leith faoi alt  

28(5) go ndéanfaí cothromaíocht idir an ceart chun príobháideachta agus leas an phobail i ndáil 

le géilleadh don iarraidh.  Thagair aturnaetha na n-iarratasóirí freisin don chosaint faoin 

mBunreacht don cheart chun príobháideachta agus admhaíónn siad nach ceart dosháraithe atá 

ann agus nach ann do dhíolúine maidir le faisnéis phearsanta trína gcruthaítear fabhar ar an toirt 

leis an bpríobháideacht seachas leis an gceart teacht ar thaifid atá ar coimeád i gcomhlachtaí 

poiblí. 

 

 

I ndáil leis na ceisteanna bunreachta a tharraingíonn aturnaetha na n-iarratasóirí anuas, is mian 

liom a shonrú gurb é cur chuige a ghabhaim chugam féin go bhfuil forálacha an Achta SF le 

meas agus le léirmhíniú de réir an Bhunreachta.  Tá sin á áitiú go han-soiléir sa bhreith a thug an 



Chúirt Uachtarach i mí Eanáir 2006 sa chás NMcK v An Coimisinéir Faisnéise.  Ar an mbreith 

sin a chur i bhfeidhm ar chúinsí áirithe an cháis seo os mo chomhair, tá mé cinnte go bhfuil aird 

iomlán á thabhairt ar phrionsabail cheartais an bhunreachta agus an t-athbhreithniú seo a 

thabhairt chun cinn. 

 
I ndáil le pointí sonracha eile ar tharraing aturnaetha na n-iarratasóirí aird orthu sna haighneachtaí a chuir 

siad faoi bhráid, glacaim leis nach ndéanfaí le nochtadh na faisnéise sna taifid as féin sonraí a fhoilsiú mar 

gheall ar réasúnaíocht na Roinne.  Ina ainneoin sin, mar atá curtha in iúl agam cheana, ní údar sin as féin 

le breith go ndéanfaí taifead a iarradh faoin Acht SF a dhíolmhú óna nochtadh.  Sa chás áirithe seo, 

measaim go bhfuil gá le hidirdhealú a dhéanamh idir faisnéis phearsanta a bhaineann le saol 

príobháideach duine agus faisnéis phearsanta eile nach le cúrsaí príobháideacha a bhaineann sí.  Mar a 

luadh cheana, tá mé den tuairim gur lú an tnúth ba cheart a bheith ag an té a fhaigheann luach saothair a 

thagann as cistí poiblí le príobháideacht nó rúndacht i ndáil leis an luach saothair sin.  Ní ghlacaim leis dá 

réir sin go bhféadfadh an t-iarratasóir a bheith ag súil le réasún nach ndéanfaí tráth ar bith an leibhéal 

luach saothair a nochtadh go poiblí.  Tá mé den tuairim chomh maith nach mbeadh na sonraí faoin 

tuarastal atá i gceist a nochtadh ina shárú mór ar cheart an iarratasóra chun príobháideachta sa chaoi a 

dtarlódh go mbeadh sonraí faoi chúrsaí shláinte nó sonraí pearsanta eile a nochtadh. 

 
Tá tugtha faoi mheas agam freisin an mbeadh nochtadh na faisnéise éagóir ar na hiarratasóirí.  Baineann 

le hábhar na ceiste sin cibé an bhfuil an fhaisnéis a iarrtar éagsúil ó chineál leis an bhfaisnéis a fhoilsítear 

i dTuarascálacha Bliantúla nó i Ráitis Airgeadais ina leagtar amach sonraí faoi leibhéal an luach saothair 

ag Príomhoifigigh Feidhmiúcháin eile ar chomhlachtaí tráchtála leathstáit nó ar áisínteachtaí stáit (mar 

shampla an Banc Ceannais) nach dtagann faoi scáth SF.  Admhaím gan amhras nach dtagann faisnéis faoi 

thuarastail den chineál sin faoi réir an Achta SF, ach is fíor ina dhiaidh sin go bhfuil eolas faoi mhéid na 

dtuarastal sin ar fáil go poiblí.  Ní léir dom an bonn ar an ndéanfaí idirdhealú idir na tuarastail sin ó chistí 

poiblí agus luach saothair iar-POF [an chomhlachta] agus níor cuireadh aon fhianaise os mo chomhair ar 

dhamáiste a tharla do dhaoine eile ná do na comhlachtaí a fhostaíonn iad mar thoradh ar eolas faoi luach 

saothair na ndaoine sin a bheith ar fáil go poiblí. 

  

Tugaim chun aire gur minic a tháinig an t-iar-POF, ina Oifigeach Cuntasaíochta dó ar [an gcomhlacht], os 

comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí (CCP) agus, mar a luann aturnaetha na n-iarratasóirí, gur 

dhiúltaigh sé sonraí faoin tuarastal a bhí á fháil aige a chur in iúl do chomhaltaí an Choiste ar bhonn 

íogaire ó thaobh tráchtála agus cúrsaí rúndachta.  Ina ainneoin sin, tar éis dó a theacht i láthair os comhair 

an Choiste tráth níos faide anall ná sin, chuir sé faisnéis ar fáil i [...] faoi na meáníocaíochtaí bónais a 

d'íoc [an comhlacht] sa bhliain 2007 agus sa bhliain 2008 leis an bhfoireann agus bhí mar chuid den 

fhaisnéis, sonraí ar an meántuarastal a íocaíodh le catagóirí áirithe d'fhoireann [an chomhlachta].  Tugaim 

sin chun aire d'ainneoin na dtuairimí a luann aturnaetha na n-iarratasóirí faoin dochar a tharlódh [don 

chomhlacht] dá mbeifí le faisnéis stairiúil dá shórt a ligean amach go poiblí.  Ba cheart dom a lua chomh 

maith, cé go ndéantar leis an bhfoilsiú seo sásamh de shórt i ndáil le leas an phobail maidir le comhlachtaí 

poiblí a bheith freagrach as an úsáid a bhaintear as cistí poiblí, nach údar sin leis an bhfaisnéis sa chás seo 

a choinneáil siar, nuair a bheadh a nochtadh, i mo thuairimse, ina shásamh breise i ndáil le leas sin an 

phobail. 

 
Áitíonn aturnaetha na n-iarratasóirí freisin gur mó an tairbhe a dhéanfadh diúltú faisnéis faoi luach 

saothair iar-POF [an chomhlachta] a nochtadh do leas an phobail mar gheall go bhfeidhmíonn [an 

comhlacht] go hidirnáisiúnta i margadh géariomaíochta ar bhealach atá éagsúil ó bhun le háisínteachtaí 

eile rialtais agus gur cheart, dá bhrí sin, an chosaint is fearr is féidir a thabhairt dó i ndáil le leibhéil an 

luach saothair.  Is deacair liom a thuiscint cén fáth a mbeadh an cás amhlaidh ó tharla nár chuir aturnaetha 

na n-iarratasóirí faisnéis ar fáil ina léireofaí go gcoinníonn comhlachtaí den chineál céanna i dtíortha thar 

lear eolas faoin an luach saothair a fhaigheann an POF ó bheith ar fáil go poiblí.  



 

Measaim go bhfuil gurb é leas an phobail go láidir an mhacántacht agus an fhollasacht i gcúrsaí 

airgeadais poiblí agus gur tábhachtaí leas an phobail maidir le cinntiú gur den mhacántacht agus den 

fhollasacht cinntí de chuid chomhlachtaí poiblí agus go bhfeictear iad a bheith gan locht, na cinntí sin san 

áireamh maidir leis an luach saothair a íoctar as an gciste poiblí.  Tugaim breith dá réir. 
 

 

 
Comhairle Críochnúil. 
Tar éis dom an cheist a mheas go cúramach, tá mé ginnte gur fearr, tríd agus tríd, a dhéantar ar mhaithe le 

leas an phobail tríd an bhfaisnéis a nochtadh ná a dhéanfaí trí dhiúltú don iarratas.  Tugaim de bhreith go 

bhfuil feidhm ag alt 28(5)(a) i ndáil leis an gcás seo agus nár léirigh aturnaetha na n-iarratasóirí chun mo 

shástachta, de réir alt 34(12)(a) an Achta SF nach raibh údar le breith na Roinne cead a thabhairt teacht ar 

an bhfaisnéis atá i gceist i dTaifead Uimh. 1 agus i dTaifead Uimh. 2. 

 

 

Cinneadh. 
Tar éis dom athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 34(2) an Achta um Saoráil Faisnéise 1997, arna leasú, 

deimhním leis seo breith na Roinne Airgeadais sa chás seo agus treoraím an fhaisnéis atá sna taifid mar 

atá leagtha amach thuas a nochtadh.  

 

 

Ceart Achomhairc. 
Féadann páirtí maidir le hathbhreithniú, nó aon duine eile a ndéanann breith an Choimisinéara Faisnéise i 

ndáil le hathbhreithniú difear dó achomharc mar gheall ar phonc dlí ag eascairt ón mbreith sin a 

dhéanamh chun na hArd-Chúirte.  Ní mór tús a chur le hachomharc ar bith den sórt tráth nach deireanaí 

ná ocht seachtaine ón dáta ar tugadh fógra faoin mbreith don té atá ag déanamh an achomhairc 

 

 

 

  

 
 


